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Index 2: acten ende contracten gepasseert voor den notaris Eg. Oniaerts de anno 
1753 tot 1754  
 

N° 1 Een obligatie van drie honderd guldens tot last van Franciscus Bax 
ten behoeve van Cornelis Heijns. 

 
N° 2 Transport en verkoop van een beemd door Jan Verkorten in huwelijk 

met Anna Roelandts aan Peeter Douwen. 
 
N° 3 Testament mutueel van Marten Van Goensel en Maria Baeten. 
 
N° 4 Testament van Maria Sprengers weduwe Peeter Meir. 
 
N° 5 Testament mutueel van Franciscus Goossens en Anna Meeus tot 

Lichtaart. 
 
N° 6  Testament van Jan Cluijts jongman tot Schaatsbergen. 
 
N° 7 Testament mutueel van Elisabeth Cornelissen en Cornelis De 

Beucker ingezetenen van Noorderwijk. 
 
N° 8 Testament van Joseph Peeters, jongman inwoner van Poederlee. 
 
N° 9 Attestatie en declaratie gegeven en verleden door de wethouders van 

Noorderwijk ten verzoeke Geerardus Peeters Michielssone. 
 
N° 10 Obligatie van drie honderd en dertig guldens tot last van Guilleam 

Cuijpers ten behoeve van Franciscus Lemmens Adriaenssone. 
 
N° 11 Geen vermelding gemaakt naar een eventuele akte. 
 
N° 12 Testament mutueel van Michiel Verswijvel en Catharina 

Bruijnzeels 
 
N° 13 Obligatie van honderd guldens tot last van Adriaen Cluijdts en Anna 

Maria Lauwereijs ten behoeve van Jan Heijns. 
 
N° 14 Transport van Jan Verhaert en Elisabeth Van Ouijtsel van al hun 

have aan Guilleam Van Ouijtsel. 
 
N° 15 Geen vermelding gemaakt naar een eventuele akte. 
 
N° 16 Een obligatie van twee honderd guldens tot last van Anna 

Verstappen weduwe Henderick Cools ten behoeve van Jan Heijns. 
 
N° 17 Obligatie van honderd en vijftig guldens tot last van Norbertinus 

Gebruers en Anna Heijlen ten behoeve Dimphna Van Dijck. 

 
2 Bij het opmaken van deze index, is het opmerkelijk dat reeds enkele akten om onduidelijke redenen  
 niet meer aanwezig waren. Het betreft de nummers: 11, 15, 2, 22, 38, 53 en 58. 

Not. 5989: 1753. 
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N° 18 Conditie van verhuur door Catharina Bogaerts weduwe Marten 

Cluijts aan Michiel Van Den Perre. 
 
N° 19 Obligatie van drie honderd guldens tot last van Marten Helsen en 

Dimphna Douwen, ten behoeve van Jan Dirickx en Elisabeth 
Vertommen. 

 
N° 20 Obligatie van 300 guldens tot last van Peeter Peeters en Elisabeth 

Thieborts, ten profijt van Jan Heijns. 
 
N° 23 Testament van Peeter Wuijts Janssone, inwoner van Daemseinde 
 
N° 24 Obligatie van 150 guldens tot last van Adriaen Bellens en Clara 

Verdonck, ten behoeve van Fermereije van den begijnhove tot 
Herentals. 

 
N° 25 Obligatie van 150 guldens tot last van Michiel Peeters, ten behoeve 

van Godefridus Geerinckx. 
 
N° 26 Obligatie van 41 guldens tot last van Adriaen Wouters en Maria De 

Winter, ten behoeve van Peeter Douwen. 
 
N° 27 Akkoord tussen Arnoldus Verhaegen en Maria Verboven. 
 
N° 28 Conditie van verkoop van een huisje cum annexis door Anthonetha 

Verheusden aan Maria Van Genechten. 
 
N° 29 Obligatie van 100 guldens tot last van Peeter Laenen Cornelissone, 

ten behoeve van Cornelis Laenen Adriaenssone. 
 
N° 30 obligatie van 125 guldens tot last van Jan Lauwereijs en Maria 

Verbist, ten behoeve van de kinderen Adriaen Verbist en Maria 
Bellens. 

 
N° 31 Obligatie van 109 = 11 ¼ tot last van Jan Verboven en Maria 

Elisabeth Van Springel, ten behoeve van de wezen Michiel 
Wouters en de voorzegde Maria Elisabeth Van Springel. 

 
N° 32 Obligatie van 150 guldens tot last van Marten Verbist en Anna 

Verboven ten behoeve van de kinderen Henderick en Maria 
Heijlen. 

 
N° 33 Obligatie van 47 guldens tot last van Jan Veraert en Elisabeth Van 

Ouijtsel, ten behoeve van Peeter Roovers. 
 
N° 34 Testament mutueel van Catharina Soeten en Henderick Verheijen. 
 
N° 35 Transport van een stuk erve door Andries Deckers aan Jan Soeten 

en Anna Van Houdt. 
 
N° 36 Obligatie van 150 guldens tot last van Jan Baptist Wuijts en 

Catharina De Busser, ten behoeve van Jan Van Hove. 
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N° 37 Obligatie van 71 = 8 = 0 tot last van Adriaen De Ceuster en Anna 
Elisabeth Helsen, ten behoeve van Catharina Boeckx. 

 
N° 39 Obligatie van 250 guldenstot last van Franciscus Hendrickx en 

Dimphna Helsen ten behoeve van Catharina Boeckx. 
 
N° 40 Obligatie van 100 guldens tot last van Joseph Kempenaers en 

Barbara Bastiaens, ten behoeve van Henderick Vertommen en 
Anna Heijlen. 

 
N° 41 Testament van Maria Cluijdts Jorisdochter. 
 
N° 42 Conditie van Verhuur van een huis door Jan Hooremans en Isabella 

Van Castel, aan Abram Hooremans en zijn huisvrouw. 
 
N° 43 Transport van Maria Verboven weduwe Peeter Heijlen van al haar 

have, aan Marten Heijlen haar zoon. 
 
N° 44 Conditie van verhuur door Adriaen Lemie en Adriaen Van Isschodt, 

aan Peeter Anthonissen. 
 
N° 45 Verhuur van een huis cum annexis door Peeter De Ceuster en 

Marten Daems in kwaliteit als voogden over de kinderen Jan Daems 
en Maria De Ceuster aan Peeter Verheijen. 

 
N° 46 Huur van Marten Daems in guldens, als voogd van de kinderen Jan 

Daems en Maria De Ceuster, aan Adriaen Van Hove en Dimphna 
Verwimp. 

 
N° 47 Obligatie van honderd guldens tot last van Joris Cluijts, ten behoeve 

van Cornelis Heijns. 
 
N° 48 Obligatie van 100 guldens tot last van Marten Hoes, ten behoeve van 

Peeter Van Linden zuster. 
 
N° 49 Obligatie van 100 guldens tot last van Adriaen Gebruers en Joanna 

Helsen ten behoeve van Henderick Soeten en Anna Van Lommel. 
 
N° 50 Codicille van Jan Cluijts jongman. 
 
N° 51 Obligatie van 362 guldens tot last van Norbertus Beutels, 

weduwnaar Theresia Boogaerts, ten behoeve van Guillelmus Van 
Der Veken. 

 
N° 52 Testament mutueel van Peeter Wouters en Elisabeth Daems. 
 
N° 54 Testament mutueel van Gerard Bellens en Theresia Verluijten. 
 
N° 55 Obligatie van 150 guldens tot last van Jan Heijlen en Catharina 

Peeters ten behoeve van Henderick Willems. 
 
N° 56 Testament mutueel van Elisabeth Aerts en Peeter Van Ouijtvenne. 
 
N° 57 Scheiding en deling tussen Jan Baptist Wuijts en Andreas Wuijts 

zijn broer. 
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N° 59 Testament mutueel van Adriaen Aerts en Anna Barbara Sterckx. 
 
N° 60 Testament mutueel van Maghdalena Verstockt en Joannes 

Verheijen 
 
N° 61 Obligatie van 400 guldens tot last van Maria Verboven weduwe 

Adriaen Geerewaerts, ten behoeve van Jan Van Hove. 
 
N° 62 Testament mutueel van Jan Baptist Verwimp en Catharina Laenen. 
 
N° 63 Obligatie van 40 guldens tot last van Susanna ’t Seijen, ten profijt 

van Michiel Willems. 
 
N° 64 Attestatie en declaratie verleden door de wethouders van Herenthout 

ter rekwisitie van Gommarus Van Rompaij. 
 
N° 65 Obligatie van 100 guldens tot last van Adriaen Mattheijs en 

Dimphna Mattheijs, ten behoeve van de kinderen van Jan Wouters 
en Maria Van Isschodt. 

 
N° 66 Huurcedulle van Joannes Van Lommel en Gommarus Van 

Lommel van een huis cum annexis aan Franciscus Peeters in 
huwelijk met Anna Van Gelder. 

 
N° 67 Huurcedulle van een huis cum annexis door Cornelis Laenen, Jan 

Laenen, Hendrick De Busser, aan Peeter Verstappen en 
Elisabeth Verwimp. 

 
N° 68 Obligatie van 200 guldens tot last van Jan Van Houdt Peeterssone 

en Adriaen Wouters, ten behoeve van Jan Soeten en Anna Van 
Houdt  

 
 

FINIS 
 
 
 
 
 
Akte N° 1         25 januari 1753 
 
Compareerden Franciscus Bax weduwnaar, inwoner van Noorderwijk, welke comparant 
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Cornelis Heijns inwoner van 
Olen ten gehuchte van Hezewijk, een som van driehonderd guldens. Comparant stelde 
hiervoor tot pand zeker perceel erve genaamd “ de beeckaert “ gelegen tot Gestel lande van 
Mechelen. Palende oost Jan Bax, zuid de straat gaande naar Berlaer, west de beek en 
noord zijn eigendom. Compareerde ten deze mede Guilleam Heijlen Peetersone, zwager 
van de eerste comparant en inwoner van Noorderwijk dewelke verklaarde zich als borg te 
stellen ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus (Wuijts) en 
Jan Heijns. 
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Den ondergeschrevene Adriaen Bellens Geeraerdtssone alsnu in huwelijk met Catharina 
Peeters weduwe Cornelis Heijns bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen 
van Franciscus Bax, een som van driehonderd guldens met den intrest van dien waarvan 
hierboven de obligatie staat, zodat deze daarvan is dienende voor volle en absolute kwijting, 
nu en ten eeuwige dage. Actum Olen 15 oktober 1763: Adrianus Bellens. 
 
Akte N° 2          23 januari 1753 
 
Compareerden Jan Verkorten gemachtigde van Anna Roelandts zijn huisvrouw, volgens 
procuratie van datum 9 januari 1753, inwoner van Zoerle Parwijs, welke comparant bekende 
verkocht en getransporteerd te hebben zekere beemd gelegen tot Zoerle Westerlo omtrent 
de Renderstraat geheten “ den langen bempt “ groot omtrent een half bunder # met en op 
last van twee honderd guldens rente staande ten behoeve van de heer Bosquet volgens 
constitutie daarvan zijnde. Palende oost den transportants erve, zuid de weduwe Cornelus 
Kerselaers, west Peeter Douwen met de wederhelft en noord de Wimpe, en dat aan Peeter 
Douwen ten deze present die de voorzegde beemd accepteerde en op de voorzegde last, 
om en mits een som van honderd en vijf en veertig guldens courant ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Lemie en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Akte N° 3          17 januari 1753 
 
Testament: In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Merten Van Goensel 3 en Maria Baeten beiden gehuwden en ingezetenen 
van Olen in het gehucht van Doffen, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante 
met ons gaande en staande welke comparanten verklaarden hun uiterste wil te kondigen en 
dat in de manier als volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen ter discretie van de langstlevende en willende dat na de 
aflijvigheid van de eerste, vier veertelen koren missen van requiem gecelebreerd 
moeten worden. 
 

- Dispositie van hun haafelijke en erfelijke goederen maken en laten ze aan elkaar in 
volle eigendom op last ingeval zij enig kind of kinderen kwamen achter te laten, dat 
de langstlevende hetzelfde eerlijk zal moeten opvoeden tot een behoorlijke ouderdom 
en dan aan dezelfden moeten geven hun vaderlijke en moederlijke legitieme parten.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen in het gehucht van Doffen, ten huize en voor het 
ziekenbed van de testateur, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Adriaen Bellens 
Janssone als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 4          6 januari 1753 
 
Testament: in den naeme ons heere amen  
 
Compareerden Maria Sprengers weduwe Peeter Meir 4 inwoonster van Olen in St. 
Sebastiaen, enigszins onpasselijk, welke comparante veklaarde haar laatste wil te kondigen 
en dat op de manier hier volgende: om dijens volgens haere kinderen sonder twiste ofte 
tweedraght naer haere doode daer naer te reguleren ... 

 
3 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Van Goensel – Maria Baeten, nr. 2627, pag. 523.  
4 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Meir – Maria Sprengers, nr. 1597, pag. 322 – 323.  
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- Ten eerste beval zij testatrice dat haar lichaam begraven wordt in de parochiale kerk 

van Olen op een honorabele manier, willende dat aan ieder gilden vrouwke van de 
Sinte Sebastiaen gilde een koek uitgereikt zal worden als wanneer de mis derzelfde 
gilde vrouwkens voor haar ziel gecelebreerd zal worden en willende dat kort na haar 
dood dertig missen van requiem gecelebreerd zullen worden tot haar en haar man 
zielenlafenis. 
 

- Item wilde en begeerde zij testatrice dat haar dochter Anna Meir zal moeten vergoed 
en betaald worden van haar kosten en diensten die zij tot hiertoe genoten heeft en 
nog hoopt te genieten boven den ordinaire jaarlijkse mondkosten. 
 

- Item verklaarde zij testatrice voor waarheid, dat Maria Meir haar dochter in huwelijk 
met Peeter Smets 5 in twee à drie verschillende reizen van haar testatrice en haar 
man heeft genoten en ontvangen een som van twee honderd guldens daaronder 
begrepen de vijftig guldens die zij testatrice voor hen heeft opgelicht met wijlen haar 
man van den H. Geest van Olen om daarmede te betalen zijn achterstalligheid aan 
Adriaen Van Genechten en heeft daarmede voldaan aan de Kerk van Oevel van 
zijn achterheid over het collecteren van den kerkboek aldaar en tot slot om te voldoen 
aan de achterstand van een rente aan Peeter Verachtert tot Oevel, alzo hij daartoe 
met recht werd gedwongen. Redene waarom zij testatrice verklaarde dezelfde Peeter 
Smets te hebben moeten helpen, willende verder dat al haar kinderen na haar dood 
gelijk zullen erven, zonder het ene meer als het andere, maar ingeval hij Peeter 
Smets weigerachtig was te restitueren de voorzegde tweehonderd min tien guldens 
courant met alsnog drie veertelen koren die zij testatrice ook voor hem heeft moeten 
betalen aan dezelfde Adriaen Van Genechten, zo verklaarde zij testatrice dezelfde 
Peeter Smets en haar dochter Maria Meir te schrappen uit al haar nalatendheid, 
waarvan zij macht heeft om te disponeren met haar legitieme part ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize van Jan De Busser ter presentie 
van Joannes Franciscus Wuijts en Jan Leijsen inwoners alhier als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Dezelfde gevraagd of zij konden schrijven, antwoorde de testatrice van niet, mits ... de 
geraectrheijdt ? in haere handen ... 
 
Akte N° 5          3 januari 1753 
 
Testament: In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerde Franciscus Goossens en Anna Meus gehuwden en ingezetenen van 
Lichtaart, gehucht genaamd Huckelbergh, welke comparant liggende ziek te bed en zij 
comparante gezond van hart, welke comparanten verklaarden hun laatste wil te kondigen in 
de manier gelijk hier is volgende: 
 

- willende dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en dat aan de eerst 
stervende nagedaan worden vijftig missen van requiem ter discretie van de 
laatstlevende van hun beiden.  
 

- dispositie van hun goederen, ten eerst hun meubilaire effecten en haafelijke 
goederen, maken, gunnen en geven zij aan elkaar in volle eigendom en hun erfelijke 
goederen laten en maken zij eveneens aan elkaar met de volle touchte en gebruik, te 
weten den eerst stervende aan de langstlevende zijn of hare enige universele 

 
5 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Smedts – Maria Meir, nr. 2030, pag. 409.  
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erfgenaam en na de dood van de laatstlevende van hun beiden de erfgoederen te 
gaan en succederen volgens landsrecht en coustume locaal. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Lichtaart ten woonhuize en voor het ziekenbed van de 
testateur, ter presentie van Jan Mens en Jan Baptist Daneels inwoners alhier en getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6          25 februari 1753 
 
Testament: In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Jan Cluijdts jongman bejaard en zich zelve zijnde, inwoner van Olen in het 
gehucht Schaatsbergen, welke comparant liggende ziek te bed verklarende zijn uiterste wil 
te kondigen en dat in de manier als volgt: 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zal worden in gewijde aarde met een eerlijke 
begrafenis en kiezende zijn begraafplaats in de parochiale kerk van Olen en gedaan 
worden vijftig guldens missen tot lafenis zijner ziele, waarvan er zullen gecelebreerd 
worden dertig missen alle dagen, één op een gesteld uur ... omtrent zijn 
begraafplaats. 
 

- Dispositie: ten eerste laat en maakt hij aan de armen tafel van Olen een som van 
honderd guldens eens, tot last dat deze jaarlijks een mis van requiem moeten laten 
doen met verzoek van ... eenen paternoster ende ave Maria voor Jan Cluijdts 
Martenssone. 
 

- Item legateerde en maakte hij aan Anna Cluijts zijn zuster het huis, hof, schuur, stal 
en schob met het binnengeleg gekomen van zijn ouders met de plek erve gekomen 
van Peeter Van Lommel erfgenamen, genaamd “ Peeter Van Lommel heijde “ 
mede ook den dries gekomen van Jan Peijs erfgenamen (alles onder Olen) en den 
beemd gekocht van Merten Menten weduwe en kinderen met den hooiwas gekomen 
van Maria Verboven erfgenamen gelegen onder Geel met al zijn haafelijke effecten. 
Ingeval zijn zuster of haar kinderen kwamen te overlijden zonder enige wettige 
descendenten achter te laten zo wilde hij testateur dat dezelfde goederen weder 
zullen komen aan zijn andere zusters en broers of kinderen descendenten. 
 

- Dispositie van zijn resterende erfelijke goederen, verklaarde hij testateur te geven 
aan zijn zuster Catharina Cluijts en zijn broers Joris Cluijts en Peeter Cluijts zijn 
enige en universele erfgenamen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Schaatsbergen ten woonhuize en voor het ziekenbed 
van den testateur, ter presentie van Mr. Jan Gebruers en Joannes Francisus Wuijts, geburen 
als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 7          18 februari 1753 
 
Testament: In nomine Domini amen  
 
Compareerden Elisabeth Cornelissen en Cornelis De Beucker beiden gehuwden en 
ingezetenen van Noorderwijk op “ de schremenhaege “ zij comparante liggende ziek te bed 
en hij comparant gezond van hart, welke comparanten verklaarden hun laatste wil te 
kondigen in de manier als volgt: 
 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 9 

- willende dat hun lichamen begravenen worden in gewijde aarde en het laten doen 
van begrafenissen ter discretie van de laatst levende van hun beiden en willende dat 
aan de eerst stervende tien missen worden nagedaan. 
 

- Disopsitie van hun tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke maken zij aan 
elkaar in volle eigendom op last en restrictie dat de langstlevende zal verobligeerd 
was hun kinderen tesamen verwekt eerlijk op te voeden tot deze gekomen zijn tot 
enige staat of ouderdom en alsdan aan ieder vijf en twintig guldens eens uit te reiken 
voor hun vaderlijke of moederlijke legitieme portie. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk op Schremenhaege ten woonhuize en voor 
het ziekenbed van den testateur, ter presentie van Geeraerdt Van Bughenhout en Adriaen 
Verwimp, geburen als getuigen. 
 

Dit + is het handmerk van Elisabeth Cornelissen verklarende mits haar ziekte niets anders 

te kunnen schrijven.  
 
Akte N° 8          12 februari 1753 
 
Testament: In nomine Domini amen  
 
Compareerden Joseph Peeters bejaarde jongman en inwoner van Poederlee, gezond van 
hart, zijn verstand memorie en vijf zinnen overal wel machtig en gebruikende, welke 
comparant verklaarde zijn uiterste wil te kondigen en dat in de manier als volgt: 
 

- willende dat zijn lichaam begraven zal worden in gewijde aarde en willende 
bergraven te worden in de kerk alwaar hij zal komen te overlijden en dat hem zullen 
nagedaan worden twee honderd guldens missen van requiem tot lafenis zijner ziel. 
 

- dispositie van al zijn goederen, zowel haafelijke als erfelijke: ten eerste laat en maakt  
hij aan de kinderen van zijn zuster daar vader van was Jan Van Gansen een som 
van duizend guldens eens, op last en restrictie van aan hun halfzusters met naam 
Anna Callaers en Maria Callaers ieder uit te reiken honderd guldens eens op last en 
restrictie indien beide voorzegde zusters geen wettige nakomelingen nalaten, zullen 
deze penningen wederom keren aan de kinderen of kindskinderen van ditto Jan Van 
Gansen en Elisabeth Peeters zijn testateurs zuster. Item laat en maakt hij aan de 
kinderen van Maria Peeters daar vader van was Goevaert Linders een gelijke som 
van duizend guldens: op last en restrictie dat aan het kind van Adriaen Wuijts en 
Elisabeth Linders een som van tweehonderd guldens eens uit te delen ... etc. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ten huize mijn notariaat ter presentie 
van Joannes Franciscus Wuijts en Jan De Ceuster als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 9          12 februari 1753 
 
Compareerden den eerwaarde heer Jacobus Van Roijen pastoor van Noorderwijk en 
Hendericus Boogaerts onderpastoor, Joseph Heijlen en Hendericus Vertommen 
schepenen van het voorzegde dorp, welke comparanten verklaarden waar en waarachtig te 
zijn dat Geerardus Peeters Michielssone geboortig binnen onze parochie en Barronie van 
Noorderwijk, nu oud omtrent negentien jaar nooit suspect 6 geweest is van enige 
tegenstrijdigheid aan het Rooms Katholiek geloof, maar altijd als een goed en katholiek heeft 
geleefd, geboren van wettelijke en katholieke ouders, waarvan vader is Michiel Peeters en 
moeder van was Maria Verboven, verklaarde de comparanten bovendien ook waarachtig te 

 
6 Suspect: verdacht 
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wezen dat de voorzegde jongeman nooit enige kwaadheid nog imperfectie 7 heeft gedaan of 
bedreven, waarvan hij zou kunnen verwezen worden maar ten contrarie dat hij altijd goed 
van leven en manieren is geweest en dat hij het religieuze leven onbedwongen en uit het 
hart aanvaarde, niet door enige menselijk opzicht zo veel hun kennelijk is, maar alleen uit 
een pure devotie en door de Geest Gods geraakt, ook verklaarden de attestanten dat hij niet 
is belast met enige of meerdere schulden dan hij aan het betalen is, item dat hij niet is 
gehouden enige rekening van koopmanschap, bedrijf of ontvangerij nog dat er vrees is dat 
hem daarom enige zwarigheid kan aangedaan worden, dat zijn ouders niet zo arm zijn dat zij 
hem niet en zouden kunnen (laten) leven, dat hij gezond is van zinnen en lichaam, ook wel te 
weten dat den meergemelde Geerardus Peeters niet en is hebbende enige vallende ziekte 
of ogenschijnlijke accedenten, verklarende de comparanten deze hunne declaraties en 
attestaties te hebben gegeven zonder inductie of persuatie 8 van iemand ter wereld, dan 
allenlijke om van de waarheid getuigenis te geven in teken der waarheid hebben wij deze wel 
willen tekenen op 12 februari 1753 binnen Noorderwijk ter presentie van Joannes Franciscus 
Wuijts en Jan Baptist Heijlen, geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 10          12 februari 1753 
 
Compareerde Guilliam Cuijpers inwoner van Oosterwijk Tongerlo, welke comparant 
verklaarde ontvangen en opgebeurd te hebben van Franciscus Lemmens Adriaenssone en 
zijn huisvrouwe inwoners aan de Voort Kapelle onder Westerlo een som van drie honderd en 
dertig guldens. De rentgelder verklaarde verder tot pand te stellen zeker huis met omtrent 
twintig roeden erve gelegen aan de Voortkapel. Palende oost de rentgelder, zuid Peeter 
Helsen, west de Voortstraat en noord Guilleam Cuijpers voorzegde. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Di(e)rckx en Jan Helsen als 
getuigen. 
 
Akte N° 11             
 
Ontbreekt. 
 
Akte N° 12          8 februari 1753 
 
Testament: In den naeme ons Heer amen  
 
Compareerden Michiel Verswijvel en Catharina Bruijnseels beiden gehuwden en 
ingezetenen van Noorderwijk in het gehucht Plassendonck, beiden gezond van hart welke 
comparanten verklaarden hun uiterste wil te kondigen in de manier hier volgende: 
 

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

- dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke geven en 
maken zij aan elkaar aangaande de erfelijke goederen de volledige touchte in het 
gebruik van hem of haar verder leven en de laatst levende te gaan aan de testateurs 
twee dochters daar moeder af was Maria Vervoort … Ter exclusie van de testateurs 
voorkinderen van het eerste huwelijk met hun legitieme parten dewelke hij testateur 
wilde dat zij zullen bekomen uit zijn erfelijke goederen op hun gedevolveerd 9 met het 
afsterven van zijn eerste huisvrouw.  

 

 
7 Imperfectie: gebrek, onvolkomenheid, onvolmaaktheid.  
8 Persuatie: dwang van iemand.  
9 Devolveren: onovergankelijk, aan een ander vervallen ; versterven.  
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Hoef en Cornelis 
Ruts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 13          5 februari 1753 
 
Compareerden Adriaen Cluijdts en Anna Maria Lauwereijs gehuwden en ingezetenen van 
Meren onder Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit 
handen van Jan Heijns, een som van honderd guldens courant. Comparanten stelden tot 
pand en wel speciaal haar comparantes kindsgedeelte op “ de volveken “ onder Geel en 
Oevel ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Joannes 
Franciscus Wuijts en Jan Van Hoef als getuigen.  
 
Akte N° 14          5 februari 1753 
 
Compareerden Jan Verhaert en Elisabeth Van Ouijtsel beiden gehuwden en ingezetenen 
van Damseinde onder Westerlo, welke comparanten verklaarden gezamenlijk verkocht te 
hebben al hun haafelijke effecten die zij actueel bezitten, zowel levende als dode, 
reserverende zij transportante tot haar behoef een ijzeren pot en ketel, hun bedde met 
toebehoren, de hardhouten kist, klederen en lijnwaad en dat aan Guilleam Van Ouijtsel ten 
deze present die ditzelfde aanvaarde om en mits een som van twee honderd en vijftig 
guldens courant. 
 
Guilleam Van Ouijtsel verklaarde de goederen in dank aan te nemen, mits hij Jan Verhaert 
het ongedorste graan zal moeten helpen uit dorsen waarvoor hij tijdens het uitdorsen de kost 
en drank zal moeten krijgen. Verklarende zij transportanten dienvolgens aan al hun 
haafelijke effecten, zowel koeien, paard, karren, ploeg, eg, kalveren, granen gedorste en 
ongedorste geen recht van eigendom meer te hebben of nog te behouden ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten huize van mijn notariaat, ter presentie van 
Joannes Franciscus Wuijts en Peeter Di(e)ls.  
 
Akte N° 15             
 
Ontbreekt. 
 
Akte N° 16         23 maart 1753 
 
Compareerden Anna Verstappen weduwe Henderick Cools inwoonster van Olen welke 
comparante bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Jan Heijns een som van twee 
honderd guldens courant. Comparante stelde tot pand haar kinds gedeelte gelegen tot 
Oosterwijk onder Tongerlo alsnog onverdeeld. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendericus Norbertus Wuijts en 
Adriaen Heijlen als getuigen.  
 
Den ondergeschrevene Jan Heijns bekende de bovenstaande twee honderd guldens 
ontvangen te hebben van Anna Verstappen met al de verlopen intresten dienvolgens dood 
en teniet, 14 juni 1765. 
 
Akte N° 17         23 maart 1753 
 
Compareerde Norbertus Gebruers in huwelijk met Anna Heijlen, welke comparant 
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Dimphna Van Dijck laatste weduwe van 
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Guilleam Sjongers, een som van honderd en vijftig guldens. Comparant heeft verbonden 
zijn persoon en goederen, roerende en onroerende waar en op welke plaats dezelfde zullen 
bevonden worden.  
 
Compareerde ten deze mede Adriaen Heijlen in huwelijk met Elisabeth Helsen eveneens 
inwoners op “ de beeckvennen “ onder Herentals, welke comparant verklaarde zich als borg 
te stellen voor de voorzegde kapitale som ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Jan Heijns en Hendericus Norbertus Wuijts. 
 
Den ondergeschrevene Joseph S’Jongers weduwe met naam Dimphna Van Dijck 
bekende ontvangen en op gebeurd te hebben van de weduwe Norbert Gebruers het 
bovenstaande kapitaal met al de verlopen intresten, dienvolgens dood en teniet. Actum Olen 
5 december 1762.  
 
Akte N° 18          19 maart 1753 
 
Compareerde Catharina Bogaerts weduwe Marten Cluijdts, ten deze geassisteerd met 
Jan Bogaerts haar voogd, welke comparanten bekenden verhuurd te hebben hun huis en 
schuur, hof met de landerijen samen groot omtrent acht zillen land, met omtrent drie zillen 
hooiwas en weide omtrent de vijf zillen en dat aan Michiel Van De Perre Cornelissone, ten 
deze present die hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som van negen en dertig 
guldens voorlijf en negentien veertelen koren jaarlijks. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Wouters en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Akte N° 19          16 maart 1753 
 
Compareerden Marten Helsen en Dimphna Douwen beiden gehuwden en ingezetenen van 
Strateneinde onder Westerlo, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Jan Dirckx in huwelijk met Elisabeth Vertommen van de penningen 
ingekomen van zijn vrouw voorkind daar vader van was Jan Verhoeven, een som van 
driehonderd guldens courant.  
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve gekomen van zijn vader, genaamd “ het 
verbent “ groot omtrent een half bunder. Palende oost Peeter Dils, zuid Jan Van Houdt 
binnenveld, west den comparants binnenveld en noord de kinderen Peeter Soeten, gelegen 
onder Tongerlo. Item zeker perceel erve gelegen in “ het willebroeck “ groot één zille. 
Palende oost Marten Helsen den ouden Adriaen Soeten, zuid Marten Helsen Martensone, 
west Adriaen Soeten Peetersone en noord Peeter Douwen den meijer ’t Sijen, ook gelegen 
onder Tongerlo ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Strateneinde Westerlo ten huize van de comparanten, 
ter presentie van Jan Helsen Adriaensone en Henderick Huijskens als getuigen. 
 
Akte N° 20         16 maart 1753 
 
Compareerde Peeter Peeters in huwelijk met Elisabeth Thiborts, inwoners “ in de Eijcke “ 
onder Testelt kwartier van Aarschot, kwartier van Loven, welke comparant bekende 
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan Heijns Adriaensone een som van 
driehonderd guldens. 
 
Hij comparant is verbonden zijn persoon en goederen, roerende en onroerende, niets 
gereserveerd, waar en op welke plaats dezelfde zullen bevonden worden ... Aldus gedaan 
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en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en Joannes Franciscus 
Wuijts als getuigen.  
 
De bovenstaande rente obligatoir is voldaan en gekweten met al de verlopen intresten aan 
Jan Heijns Adriaensone waarmede dezelfde komt te cesseren dood en teniet. 24 april 1772.  
 
Akte N° 21             
 
Ontbreekt. 
 
Akte N° 22             
 
Ontbreekt. 
 
Akte N° 23          14 maart 1753 
 
Testament: in nomine Domini amen  
 
Compareerden Peeter Wuijts Janssone inwoner van Damseinde ten huize van Jan 
Cuijpers, ziek liggende te bed, welke comparant verklaarde zijn laatste wil te kondigen: 
 

- Eerst beveelt hij dat zijn lichaam in gewijde aarde zou begraven worden en het laten 
doen van een begrafenis aan zijn hierna te noemen erfgenamen willende hem 
nagedaan te worden honderd missen tot zijne ziele lafenis. 
 

- Dispositie van zijn haafelijke en erfelijke goederen, waarvan hij testateur deze maakte 
aan zijn zuster Elisabeth Wuijts voor één helft en aan het kind van Peeter 
Bellemans met naam Peeter Franciscus Bellemans voor de andere helft en 
bovendien zal zijn zuster alsnog hebben het geld gekomen van de verkochte 
opgaande bomen door zijn broer verkocht. Zijn zuster en het kind van Peeter 
Bellemans zijn enige erfgenamen noemende op last van de uitvaart en de voorzegde 
missen met een witte wassen kaars in de Voortkapelle en dit alles ter exclusie van 
zijn broer dewelke hij wilde van al zijn schulden te kwijten, waarmede zijn goederen 
zijn belast geweest alzo hij ten dien einde goed heeft verkocht van hem testateur zo 
hij verklaarde en ingeval hij daaraan weigerachtig was zal ten behoeve van zijn 
erfgenamen hiervoor geroepen moeten rekening doen en alles ten volle moeten 
opleggen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Damseinde ten huize van Jan Cuijpers, voor het 
ziekenbed van den testateur, ter presentie van Jan Cuijpers en Adriaen Eijsermans als 
getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 24          10 maart 1753 
 
Compareerde Adriaen Bellens in huwelijk met Clara Verdonck inwoners van Olen welke 
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Juffrouw Du 
Quesnoij moeder van de infirmerie van het Begijnhof van Herentals een som van honderd 
en vijftig guldens wisselgeld.  
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ het binnenblock “ gelegen tot 
Doffen onder Olen, groot omtrent 400 roeden. Palende oost Marten Goor, zuid Marten Van 
Lommel, west de Duijtse straat en noord Peeter Verbist. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Herentals, ter presentie van Jan Van Hemel en Adriaen Van De Perre als getuigen. 
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De bovenstaande som van honderd en vijftig guldens wissel(geld) met intrest is gekweten 
door Adriaen Bellens aan Jan Br...haets, op 28 december 1765. Present Jan Cluijts en 
Marten Bellens.  
 
Akte N° 25         9 maart 1753 
 
Compareerde Michiel Peeters molenaar op de stads gasthuismolen van Herentals onder 
Noorderwijk, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Sieur 
Godefridus Geerinckx chirurgijn der stad Herentals, een som van honderd en vijftig 
guldens, voor welke kapitale penningen hij comparant verklaarde te geven, cederen en te 
transporteren aan de voorzegde Sieur Godefridus eerinckx zijn hoiren en nakomelingen, 
een gelijke rente van honderd en vijftig guldens staande tot last van Jan Heijlen en Anna 
Elisabeth Wouters tot Rossem onder Noorderwijk welke de overige twee honderd hebben 
aan ditto Michiel Peeters zo hij verklaarde, welke Sieur Godefridus Geerinckx verklaarde 
de voorzegde rente daarvoor te accepteren en in dank aan te nemen, alles ingevolg de 
renteconstitutie daarvan zijnde gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 19 december 
1744 die ten deze aan hem Godefridus Geerinckx wordt overgegeven ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en 
Geeraerdt Peeters als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 26         8 maart 1753 
 
Compareerde Adriaen Wouters inwoner van Gelindel onder Parweijs, in huwelijk met Maria 
De Winter, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Peeter 
Douwen, een som van één en veerig guldens. Comparant stelde tot pand zeker perceel 
beemd liggende over de Wimpe naast de Renderstraat onder Westerlo. Palende oost de 
meijer Boeckx, zuid Peeter Douwen de voorzegde, west de kinderen Theodor Verluijten en 
noord de Wimpe groot omtrent zestig roeden ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en 
Adriaen Bellens als getuigen.  
 
Akte N° 27         5 maart 1753 
 
Compareerde Arnoldus Verhaegen en Maria Verboven geassisteerd met Jan Van Castel 
als voogd voor haar ten deze mede comparerende als voogd van haar enig kind van het 
eerste huwelijk. Beiden gehuwden en ingezetenen van Westerlo, welke comparanten 
verklaarden om te voorkomen alle kwesties en geschillen die er na de dood van de eerste 
aflijvige van hun beiden tussen de langstlevende en het kind of kinderen van den eerst 
stervende zouden kunnen voorvallen, en zijn overeengekomen op de manier en conditie hier 
volgende: 
 
Eerst is het akkoord van de twee eerste comparanten en gehouden dat van nu af en in het 
toekomende al de erfelijke goederen die zij wederzijds in hun eerste huwelijk bezaten, zullen 
blijven in ieders respectieve meesterschap om daarmede te betalen de vervallen en de te 
vervallen intresten alzo wederzijds hun erfgoederen met verscheidene croijseerende renten 
zowel obligaties als andere zijn belast, zonder dat den eerste comparant de comparante 
erfgoederen zo van haar of haar eerste man nooit enig gezag meer zal mogen hebben of 
pretenderen in of buiten recht; of na haar dood tegens haar kind of dezelfde representanten 
gelijk zij tweede comparante ook geen gezag zal hebben nog te komen pretenderen op den 
eerste comparants erfgoederen nog tegen zijn erfgenamen in geval van zijn voor aflijvigheid.  
 
Aangaande de haafelijke goederen zal zij comparante behouden en mogen tot haar nemen 
al degene die zij bij den eersten comparant haar man heeft ingebracht te weten haar 
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klederen, lijnwaad, spinnewiel, haal en tange, pot en een koperen ketel met een ijzeren 
ketelke, het slechtste bed, lakens en sargiën, drie kisten waarvan één is gemaakt tot een 
schapraai en verder aan de partijen bekend, waarmede partijen verklaarden wederzijds te 
hebben hun gerecht aanvaard, het welke ieder zal mogen nemen en pretenderen zonder dat 
zij comparante verder zal komen pretenderen dan de voorzegde staat en dat alzo de 
comparante weinige effecten bezat. Zo verklaarde hij eerste comparant al de persoonlijke 
schulden op hem te nemen die zij buiten en boven verlopen intresten heeft. Belovende de 
comparant zijn huisvrouw vrij te houden van alle schulden waarmede den eerste comparant 
zich mede belast vindt mits zijn huisvrouw aan hem eerste comparant meer zal moeten 
geven een som van zeven guldens eens voor haar part in de schuld.  
 
Dit zegden partijen te weten hun minnelijk afscheid en separatie van goederen en alle 
rechten die den ene tegen den andere volgens landsrecht mogen pretenderen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en 
Joannes Franciscus Wuijts als getuigen. 
 
Akte N° 28         3 maart 1753 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Anthoneta Verheusden weduwe Jan Pauwels uit 
kracht van haar testament met en door assistentie van haar kinderen verklaarde verkocht te 
hebben haar huisje met de kamer, groot omtrent de vier à vijf roeden, gestaan en gelegen 
aan “ het otterven “ tot Olen. Palende oost Jan Daems erfgenamen, zuid Peeter Tourfs, 
west en noord de straat gaande naar Schaatsbergen op de konde hier volgende: 
 

- ten eerste wordt hetzelfde verkocht alles tot kopers last ... soo van kerckgeboden, 
condegeld, kersbranden, Goedenisse pondt geldt en generalijck wat op dese 
vercoopinghe sal uijtgaen alleenelijck den lijfcoop sal worden betaelt half bij de 
vercooperesse en half bij den cooper of lesten hooger ... 
 

- Item is hetselve vercoght in courant geldt den gulden altijdt tot twintigh stuivers met 
hoogen ende verdieren te bekeeren half ende half te aenveerden ten daege der 
goedenisse uijterlijck als de cooppeninngen sullen getelt worden welcke sullen 
moeten getelt worden drij daegen daer naer ... 

 
Heeft na langdurige roepen van koopveiling den handslag ontvangen Egidius Doos voor en 
in de naam van Maria Van Genechten, om en mits een som van negen en tachtig guldens 
courant en steld hij alsnog boven de koopsom zes hoogen of verdieren. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Tourfs en Joannes Franciscus Wuijts als 
getuigen. Gedurende het schrijven compareerde Peeter Oijen Paulussone en verklaarde 
één hooge te stellen en de koper stelde ook nog één hooge. 
 
Op 22 maart 1753 de kaars van ’s heere wegen ontstoken zijnde op de voorzegde koop en is 
bij uitgang dezelfde Maria Van Genechten koopster gebleven voor voorzegde som en 
verdieren. 
 
Akte N° 29           29 april 1753 
 
Compareerde Peeter Laenen Cornelissone, inwoner van Olen in het gehucht van Doffen, 
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Cornelis Laenen 
Adriaenssone zijn neef een som van honderd guldens courant. 
 
Hiervoor stelde comparant tot pand zijn huis, schuur, hof en binnengeleg gestaan en gelegen 
tot Doffen. Palende oost de Doffense straat, west Jan Verluijten, zuid Peeter Bellens en 
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noord de erfgenamen Jan Truijts. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter 
presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Jan Truijens als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
De ondergeschrevene Peeter Deckers als erfgenaam van zijn broer Cornelis Laenen 
bekende ontvangen te hebben van Joris Cluijts en Maria Van De Weijer weduwe Peeter 
Laenen een som van honderd guldens, waarmede de voorzegde rente komt te cesseren, 
dood en teniet zo van intrest als kapitaal. Actum Olen 2 mei 1764, present Adriaen Van 
Nuten en den eerwaarde heer Van Bijlen Pbr.  
 
Akte N° 30          5 april 1753 

 
Compareerden Jan Lauwereijs in huwelijk met Maria Verbist inwoners van Grese bijvang 
van Herentals, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen 
van Peeter Verbist, voogd over de kinderen van Adriaen Verbist en Maria Bellens, een 
som van honderd vijf en twintig guldens, voor welke kapitale penningen en de jaarlijks te 
vervallen intresten hij verbonden is, zijn persoon en goederen, roerende en onroerende en 
op wat ter plaatse bevonden zal worden.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Verstockt en Adriaen 
Van Isschodt als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 31          1 april 1753 
 
Compareerde Jan Verboven 10 in huwelijk met Maria Elisabeth Van Springel inwoners van 
Meren onder Olen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van 
Marten Wouters en Geert Van Springel voogden van de wezen van Michiel Wouters en 
de voorzegde Maria Elisabeth Van Springel een som van honderd negen guldens, elf 
stuivers en één oord courant. Voor deze kapitale penningen en de jaarlijks te vervallen 
intresten heeft hij comparant verbonden zijn persoon en goederen, roerende en onroerende. 
 
Compareerde ten deze mede Lauwereijs Verboven welke comparant verklaarde zich voor 
de voorzegde som en intrest borg te stellen voor zijn voorzegde broer, daarvan makende als 
zijn eigen schuld ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten 
Bleerinckx en Joannes Franciscus Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Los inliggend document:  
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Marten Wouters zeven en 
negentig guldens zeven stuivers van zijn vrouwe kinderen en Michiel Wouters gelovende 
daarvan rente te verlijden. Actum Olen prima oktober 1752. 
 
Lauwereijs Verboven stelde zich als borg voor zijn broer Jan Verboven. 
 
Op den eerste april 1753 door Jan Verboven alsnog opgetrokken tien guldens zes stuivers, 
drie oorden, alsnog drie guldens, samen honderd tien guldens dertien stuivers en drie 
oorden. 
 
Akte N° 32          27 mei 1753 
 
Compareerde Marten Verbist in huwelijk met Anna Verboven welke comparant bekende 
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Michiel Wilms voogd over de kinderen 
Henderick Wilms en Maria Heijlen, een som van honderd en vijftig guldens courant.  

 
10 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Verboven – M.E Van Sprengel, nr. 3086, pag. 613. 
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Comparant stelde speciaal tot pand eerst zeker perceel land genaamd “ den achtersten 
dries “ gelegen op de weiden. Palende oost Jan Van De Perre, west dezelfde met zijn 
binnengeleg, zuid Jan Van Genechten en noord Peeter Verboven, met nog een perceel land 
gelegen tot Meren genaamd … (leeg). Palende oost de Merensche straat, west Jan 
Blampaerts, zuid Adriaen Laenen erfgenamen en noord dezelfde.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus 
Wuijts en Jan Tubackx als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
De ondergeschrevene als kinderen van Hendrick Wilms en Maria Heijlen bekenden 
ontvangen te hebben van Marten Verbist de bovenstaande honderd en vijftig guldens met al 
de verlopen intresten, dienvolgens dood en teniet nu en ten eeuwigen dage. Actum 31 
augustus 1769. Michael Wilms, present Guilliam Janssens.  
 
Akte N° 33          24 mei 1753 
 
Compareerde Jan Veraert en Elisabeth Van Oijtsel ingezetenen van Damseinde onder 
Westerlo, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Peeter Roovers en zijn huisvrouw insgelijks inwoners van Damseinde, een som van zeven 
en veertig guldens. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het heijken “ gelegen tot 
Damseinde. Palende oost Peeter Dils Peetersone nomine uxoris, zuid de Veldstraat, west de 
erfgenamen Elisabeth Helsen en noord Peeter Dils voorzegd, groot omtrent één zille ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
M. Du Frene als getuigen.  
 
Akte N° 34          21 juni 1753 
 
Testament: In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Catharina Soeten en Henderick Verheijen beiden gehuwden en 
ingezetenen van Olen, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant gezond van 
hart, welke comparanten verklaarden hun uiterste wil te kondigen en dat in de manier gelijk 
hier is volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van 
begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de langstlevende van hun 
beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, ten eerst maakt en laat zij testatrice aan het 
beeld van Onze Lieve Vrouwe in de kerk alhier haar gouden ring ter ere van de 
Heilige maagd en moeder Gods Maria gebruikt te worden en willende zij testatrice 
zullen nagedaan worden vijf en twintig gelezen missen tot haar ziele lafenis. 
 

- De generale dispositie van al hun na te laten haafelijke en meubilaire goederen 
verklaarden zij testateuren te geven aan elkaar in volle eigendom en hun erfelijke 
goederen eveneens aan elkaar de volle touchte en gebruik gedurende zijn of haar 
verder leven en zullen zij verobligeerd zijn hun enig kind alreeds verwekt en met 
Gods gratie alsnog te verwekken, eerlijk op te voeden tot dezelfde bekomen een 
behoorlijke ouderdom en hen dan uit te reiken vijftig guldens eens ... 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de 
testatrice, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Amandus Gebruers, geburen als 
getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 35          16 juni 1753 
 
Compareerde Andries Deckers in huwelijk met Catharina Anna Van Oijtsel inwoners van 
Damseinde aan de Voortkapelle onder Westerlo, welke comparant verklaarde over te geven 
bij vorm van cessie van actie alzulk recht actie of pretentie als hij comparant had in een 
zeker perceel erve genaamd “ het laerhof “ gekomen van Peeter Soeten Guilleamssone 
volgens akte gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 22 december 1750. Groot omtrent 
anderhalf zille gelegen tot Gelindel onder Westerlo. Palende oost Peeter Verbist, zuid 
Franciscus Colins, west Jan Van Der Veken nomine uxoris en noord het aangelegen 
veldstraatje, en dat aan Jan Soeten en Anna Van Houdt gehuwden van Gelindel, ten deze 
present die hetgene voorschreven accepteerden en in dank aannamen om en mits een som 
van honderd en vijftig guldens courant ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
(Augustinus) Joannes Verheijen als getuigen.  
 
Akte N° 36          9 juni 1753 
 
Compareerden Jan Baptist Wuijts in huwelijk met Catharina De Busser beiden gehuwden 
en ingezetenen van Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Jan Van Hoef weduwnaar van Joanna Maria Verstappen, een som 
van honderd en vijftig guldens courant Comparanten stelden tot pand zeker perceel hooiwas 
gelegen op “ de mommaert “ in “ het Olens broeck “. Palende oost den notaris Oniaerts, 
zuid de kinderen Willem Verheijen met meer anderen, west de weduwe Adriaen Heijlen en 
noord de Nete, groot een derdel. Item zeker perceel erve gelegen tot Olen omtrent “ den 
hoeck “ groot omtrent een half bunder, genaamd “ den voorsten dries “. Palende oost de 
comparanten, zuid Henderick De Busser, west Jan De Busser en noord Michiel Willems.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Joannes Verheijen als getuigen.  
 
Akte N° 37          3 juni 1753 
 
Compareerde Adriaen De Ceuster in huwelijk met Anna Elisabeth Helsen, inwoners van 
Oevel, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Catharina Boeckx 
de moeder van zijn vrouw, een som van één en zeventig guldens en acht stuivers. Hij 
comparant is verbonden en tot pand te stellen zijn persoon en goederen, roerende en 
onroerende waar en op welke plaats deze zullen bevonden worden.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus 
Wuijts en Jan Wuijts schoenmaker van zijne stiel inwoner van Olen als getuigen.  
 
Akte N° 39          2 juni 1753 
 
Compareerden Franciscus Henderickx in huwelijk met Dimphna Helsen inwoner van 
Oevel, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Catharina 
Boeckx moeder van zijn vrouw en haar kinderen. In het jaar 1749 op den 12de juli een som 
van twee honderd guldens courant en op hodie een som van vijftig guldens courant, samen 
twee honderd vijftig guldens courant. Hij comparant is verbonden en tot pand te stellen zijn 
persoon en goederen, roerende en onroerende waar en op welke plaats deze zullen 
bevonden worden. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Jan (Baptist) Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 40          29 juli 1753 
 
Compareerde Joseph Kempenaers in huwelijk met Barbara Bastiaens inwoners van 
Noorderwijk, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Henderick Vertommen in huwelijk met Anna Heijlen, een som van honderd guldens 
courant. Comparant stelde tot pand zeker perceel erve, groot omtrent honderd vijftig roeden. 
Palende oost de straat gaande van Noorderwijk naar de molen, zuid, west en noord den heer 
Baron van Noorderwijk. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, terpresentie van Peeter Wouters en Paulus 
Rombouts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
De bovenstaande som van honderd guldens kapitaal is gekweten door Joseph 
Kempenaers aan Henderick Vertommen op 7 mei 1759 blijkens kwijting op voet van 
authentieke copij zodat deze is dood en teniet. Actum 14 mei 1759.  
 
Akte N° 41          26 juli 1753 
 
Testament: In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerde Maria Cluijts Jorisdochter daar moeder af was Elisabeth Bogaerts 
inwoonster van Schaatsbergen, ziek liggende te bed en comparante verklaarde haar uiterste 
wil te kondigen op de manier zo en gelijk hier is volgende:  
 

- willende dat haar lichaam bergraven zal worden in gewijde aarde en in de parochiale 
kerk van Olen met een eerlijke en honorabele uitvaart en andere pieuse werken ter 
discretie van haar vader en willende haar nagedaan worden vijftig missen van 
requiem tot lafenis van haar ziel. 
 

- dispositie van haar haafelijke en erfelijke goederen laat en maakt zij aan haar vader 
Joris Cluijts in volle eigendom en na de dood van haar vader wilde zij testatrice dat 
dezelfde gaan en succederen op haar halfzuster en broers zonder het ene meer als 
het ander. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Schaatsbergen ten woonhuize en voor het 
ziekenbed van de testatrice, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Jan Gebruers 
geburen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 42          22 juli 1753 
 
Compareerde Jan Hooremans en Isabella Van Castel inwoners van Noorderwijk aan “ de 
Santcapelle “, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparant 
huis, stal, schuur en hof met de landerijen samen groot omtrent tein zillen gelegen aan “ de 
Santcapelle “ met de weide of eussel gelegen aan “ het neerstuck “ onder Noorderwijk, 
groot omtrent een half bunder zo en gelijk zij het actueel in gebruik hebben en dat aan 
Abraham Hooremans en zijn huisvrouw, ten deze present die hetzelfde in huur accepteerde 
om en mits een som van vijf en twintig guldens en tien veertelen koren en dat voor een 
termijn van zes jaar ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Looij en Peeter 
Bogaerts als getuigen. Item verklaarden verhuurders aan de huurders verkocht te hebben 
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den os met al het getuig, de hoge kar, aardkar, ploeg, egge, kar zelen en dat voor een som 
van zestig guldens ... 
 
Akte N° 43          8 juli 1753 
 
Compareerde Maria Verboven weduwe Peeter Heijlen 11 geassisteerd met mij notaris in 
plaats van een voogd inwoonster van Olen, welke comparante verklaarde uit kracht van haar 
testament met wijlen haar man verkocht heeft haar haafelijke effecten: koeien, kalf, haal, 
tange, potten, ketels en alle hout en kuipwerk zowel bewerkt als onbewerkt en al wat voor 
have of meubel kan of mag gerekend worden en dat om en mits een som van vijf en zeventig 
guldens courant en dat aan Marten Heijlen 12 haar zoon en Catharina Snijers zijn 
huisvrouw ten deze present die al de haafelijke effecten accepteerde en in dank heeft 
aangenomen. De verkoopster reserveerde haar kleren en lijnwaad met haar bedde, de oogst 
ten velde en het nieuwe lijnwaad blijvende de haver tot huurders profijt.  
 
Item verklaarde zij verkoopster haar huis verhuurd te hebben met den hof en landerijen zo 
en gelijk zij dat met haar man heeft bewoond en gebruikt en dat aan de voorzegde Marten 
Heijlen en Catharina Snijers zijn huisvrouw voor veertien guldens jaarlijks voorlijf en vijf 
veertelen koren en dat voor zes jaar. Met de restrictie dat de verhuurster bij de huurders zal 
mogen blijven wonen, hebbende kost en drank, ziek en gezond, haar vuur, licht en warmen 
in den hoek gelijk zij heeft gehad en haar bed om op te slapen, haar sluiten en ontsluiten in 
de grote schapraai en haar lijnwaad genaamd en ongenaamd daarin te bewaren welke zij 
reserveerde tot haar behoefte welke zij ook reserveerde het koren en den boekweit ten velde 
en den haver tot huurders profijt: voor welk gebruik en kosten de verhuurster zal moeten 
geven aan de huurder jaarlijks vier veertelen en en een half koren en ingeval van ziekte en 
onpasselijkheid de verhuurster iets nodig had buitenshuis zal dit vallen tot haar last. Ingeval 
de huurders enig huiswerk konden doen zal dit voor hun profijt zijn. 
 
Ingeval de kinderen of kindskinderen van verhuurster hiertegen wilden ‘argueren’ zo 
verklaarde zij aan de huurders te beloven een som van veertig guldens jaarlijks voor haar 
mondkosten en diensten ... Dit verklarende de eerste comparante te geven aan haar zoon bij 
gift onder levenden in recompens van zijn trouwe dienst aan haar weduwlijke staat ... Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen op mijn kantoor, ter presentie van Joannes Francisus 
Wuijts en Adriaen Van Isschodt, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 44         13 augustus 1753 
 
Compareerde Adriaen Lemie en Adriaen Van Isschodt aangestelde voogden over de 
weeskinderen Peeter Lemie en Dimphna Van Isschodt, welke comparanten verklaarden 
verhuurd te hebben zeker comparant wees huis, hof met de weide, hooiwas, heide en 
landerijen zo en gelijk hetzelfde in gebruik is bij Peeter Anthonissen en dat aan Joannes 
Thoremans en Maria Catharina Lemie zijn huisvrouw ten deze present actueel inwoners 
van T(h)ielen die dezelfde huizinge, gestaan in de Plaets van Olen onder Tongerlo cum 
annexis alzo accepteerden om en mits een som van veertig guldens voorlijf en zeven en een 
half veertel korenpacht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie 
van Peeter Lemie en Joannes Franciscus Wuijts testibus. 
 
Den ondergeschreven Adriaen Lemie Peeterssone verklaarde de bovenstaande huur te 
laten continueren voor andere volgende drie jaar aan Peeter Lemie Adriaenssone, zo en 
gelijk hij het bij Jan Thoremans bij mangeling heeft overgenomen, ingaande half maart 1757 
en eindigende half maart 1760. Ten oorkonder deze ondertekend op 19 april 1756, present 
Marten Heijlen en Joannes Franciscus Wuijts testibus.  

 
11 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Heylen – Maria Verboven, nr. 1193, pag. 243.  
12 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Heylen – Cath.Sneyers, nr. 1184, pag. 241. 
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De ondergeschreve weduwe van Peeter Lemie verklaarde haar recht van huishuur en 
landhuur af te staan aan Adriaen Lemie Peeterssone te half maart 1758 om daarmede te 
doen en te verhuren naar zijn genoegen, nochtans zonder prejudictie van den inhoud van de 
voorzegde conditie tot half maart 1758 welke Adriaen Lemie hetzelfde alzo accepteerde en 
de voorzegde weduwe Peeter Lemie dienvolgens daarmede ontlast. Present Adriaen 
Lemie den ouden en Peeter Anthonis testibus 31 ... 1757  
 
Akte N° 45         27 augustus 1753 
 
Compareerde Peeter De Ceuster en Marten Daems als voogden van de kinderen Jan 
Daems en Maria De Ceuster, Guilleam Verluijten in huwelijk met Anna Elisabeth De 
Ceuster en Jan De Ceuster grootvader en voogd van het nagelaten kind van wijlen de 
voorzegde Maria De Ceuster en Jan Daems, welke comparanten verklaarden verhuurd te 
hebben zeker hun comparant huis, schuur hof, stal met al de beemden, weiden, heiden en 
landerijen zo en gelijk hetzelfde in gebruik is bij de weduwe Jacobus Hemels en dat aan 
Peeter Verheijen, ten deze present die hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som 
van vier en dertig guldens en tien stuivers voorlijf jaarlijks en vijftien veertelen koren en alle 
jaren bovendien te leveren vijf loopen evene, chijns aan den provisor in de Abdij van 
Tongerlo. Alzo ook te betalen alle dorpslasten die er te Oosterwijk of waar de goederen 
gelegen zijn zullen gevraagd worden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Hove en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen. 
 
Akte N° 46          27 augustus 1753 
 
Compareerden Marten Daems als voogd van de kinderen Jan Daems en Maria De 
Ceuster, Peeter De Ceuster, Guillleam Verluijten alsnu in huwelijk met Anna Elisabeth 
De Ceuster en Jan De Ceuster den ouden, grootvader en voogd van het kind van de 
voorzegde Maria De Ceuster en meijer Sijen, welke comparanten verklaarden verhuurd te 
hebben zeker huis, schuur, beemden en weiden, heiden en landerijen gestaan tot Oosterwijk 
onder Tongerlo en dat aan Adriaen Van Hove en Dimphna Verwimp, ten deze present die 
hetzelfde in huur accepteerden mits zij hetzelfde reeds actueel huurden, om en mits een som 
van zes en dertig guldens voorlijf en zeventien veertelen korenpacht jaarlijks ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Peeter Verheijen als getuigen.  
 
Akte N° 47          7 augustus 1753 
 
Compareerde Joris Cluijts inwoner van Schaatsbergen, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben van Cornelis Heijns een som van honderd guldens courant. 
Comparant stelde tot pand de erfelijke goederen op hem gesuccedeerd met het afsterven 
van zijn zoon Christiaen Cluijts zo gelegen binnen Olen als elders. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Heijns en Joannes Franciscus Wuijts 
testibus. 
 
Den ondergeschrevene in huwelijk met Anna Catharina Peeters weduwe Cornelis Heijns, 
bekende ontvangen te hebben een som van honderd guldens courant in afkwijting van 
bovenstaande kapitaal geteld door Michiel Cluijts Jorissone waarmede deze komt te 
cesseren mits een jaar intrest is gesuplieerd. Actum 15 oktober 1769. Adrianus G. Bellens 
13. 

 
13 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Gerardus Bellens – A.C.Peeters, nr. 133, pag 27.  
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Akte N° 48         4 augustus 1753 
 
Compareerden Marten Hoes inwoner van Gerhagen onder Olen, welke comparant bekende 
ontvangen en opgebeurd te hebben van Peeter Van Linden een som van honderd guldens 
courant gekomen van Adriaen Maes voor en de naam van zijn zuster Dimphna Van Linden 
waarvan deze is dienende voor volle en absolute quitte waarvoor hij beloofde intrest te 
betalen ... 
 
Comparant is verbonden zijn persoon en goederen, roerende en onroerende en wel speciaal 
te pand stelde zeker perceel land gelegen te Gerhagen, genaamd “ de goirkens “ groot drie 
honderd en vijftig roeden. Palende oost den aard van Meren, zuid Peeter Verbist, west Jan 
Meermans en Peeter Van Bijlen, noord Jan Heijlen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Michiel Wilms als getuigen. 
 
Den ondergetekende Peeter Van Linden verklaarde ontvangen te hebben van Marten Hoes 
het bovenstaande kapitaal van honderd guldens met al de verschenen intresten dienende 
deze voor absolute quitte. Actum Olen twee oktober 1760.  
 
Akte N° 49          1 augustus 1753 
 
Compareerde Adriaen Gebruers in huwelijk met Joanna Helsen inwoners van Voortkapel 
onder Westerlo, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit 
handen van Henderick Soeten en Anna Van Lommel ook gehuwden en ingezetenen van 
het voorzegde Voortkapel, een som van honderd guldens courant. Comparanten zijn 
verbonden en stellende hun respectieve personen en goederen roerende en onroerende en 
wel speciaal tot pand haar comparants kindsgedeelte in haar moeders erfgoederen gelegen 
tot Gelindel onder Westerlo als onder Parwijs Zoerle. Compareerde ten deze mede Jan 
Gebruers vader van de eerste comparant, inwoner van Strateneinde dewelke verklaarde 
zich als coutionaris en borg te stellen ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd aan de Voortkapel tot Gelindel onder Westerlo, ter presentie 
van Franciscus Lemmens en Jan Baptist Berghmans.  
 
Akte N° 50          20 september 1753  
 
Testament: In den naem ons Heere amen  
 
Compareerde Jan Cluijts Mertensone inwoner van Schaatsbergen onder Olen, ziek 
liggende te bed welke comparant verklaarde zijn testament te approberen gepasseerd voor 
mij notaris en getuigen op 29 februari laatsleden, willende bovendien dat aan zijn zuster 
Anna Cluijts en Adriaen Douwen of hun kinderen zal toekomen een vijf en twintig jaar 
gebruik van zeker perceel erve genaamd “ de hoeve “ gelegen in “ de langens “. Item van 
zekere zille gelegen naast het binnengeleg.  
 
Item het gebruik van “ het nieuwblock “ gekomen van Jan Luijten en gelegen onder 
Tongerlo. Item zeker perceel erve genaamd “ het merten bellens “ en tot slot het gebruik 
van de helft van “ den verloren cost “, oost de weide met de anderhalve zille gekomen van 
Pauwels Oijen op den last van jaarlijks daarvoor te leveren aan zijn zusters en twee broers, 
negen veertelen koren en tien guldens jaarlijks en dat deze zusters alle vijf jaar het 
schaarhout mogen kappen, zowel het eerste als het laatste jaar en na het vijf en twintig jaar 
gebruik te gaan naar zijn voorberoepen testament ... 
 
Compareerde ten deze mede de voorzegde Adriaen Douwen dewelke verklaarde het 
voorzegde gebruik te accepteren en aan te nemen. Aldus gedaan en gepasseerd ten huize 
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en voor het ziekenbed van den comparant, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Merten Van Lommel geburen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Den onderschrevenen verklaarden af te staan al hun recht dat zij aan de ingebonden 
codicille enigszins hebben komen pretenderen af te staan en daaraan te remuntiëren mits zij 
in akkoord zijn gekomen met hun zusters en broers, in teken der waarheid hebben zij deze 
ondertekend deze 30 maart 1754. Adriaen Douwen, Anna Cluijts. 
 
Akte N° 51         18 september 1753 
 
Compareerden Norbertus Beutels inwoner van Scherpenheuvel weduwnaar Theresia 
Boogaerts, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Guillelmus Van Der Veken en Anna Elisabeth Boogaerts zijn huisvrouw, een som van 
drie honderd twee en zestig guldens.  
 
Comparant stelde tot pand voor hypotheek zeker half bunder zaailand gelegen te 
Scherpenheuvel in “ de bist “ genaamd “ den hoijvaerts nest “. Palende oost Henderick Jan 
Van Beneden, zuid de heer secretaris Reijnders, west de erfgenamen Ceulemans en noord 
Gilis Gro de geldschieter met de wederhelft.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Scherpenheuvel op 18 september 1753, ter presentie 
van Joannes Lambertus Beutels en Henderick Cor. Mattheijs als getuigen. 
 
Akte N° 52         14 september 1753 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerde Peeter Wouters en Elisabeth Daems ingezetenen van Noorderwijk, hij 
comparant enigszins onpasselijk en zij comparante gezond van hart, welke comparanten 
verklaarden hun laatste wil te kondigen en dat in de manier hier volgende:  
 

- ten eerste bevelen zij van het laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken 
ter discretie van de laatst levende van hun beiden, wetende dat na ieders aflijvigheid 
zal moeten gecelebreerd worden alle jaren een jaargetijde mede een jaargetijde voor 
hun testateuren kinderen, wijlen Martinus Wouters en Christina Wouters en dat 
gedurende dertig jaar na ieders aflijvigheid, willende zij testateuren dat er op de 
verjaardag van de sterfdag van den eerst afstervende zal moeten uitgereikt worden 
twee veertelen rogge aan de arme mensen die in de mis zullen tegenwoordig zijn. 
 

- Dispositie van hun generale nalatendheden, ten eerst hun haafelijke en meubilaire 
effecten maken zij aan elkaar en aangaande hunne erfelijke patermoniale en 
matermoniale goederen eveneens aan elkaar de volle touchte en gebruik. Eerst wilde 
hij testateur dat na de dood van de laatstlevende van hun beiden zijn matermoniale 
erfgoederen zulle gaan aan zijn broers kinderen zonder het ene meer als het andere 
en de patermoniale erfgoederen verklaarde hij testateur na de dood van de laatst 
levende van hun beiden te gunnen, geven, laten en maken aan zijn testateurs 
halfzusters en broers door zijn vader verwekt met Joanna Sjongers. Zij testatrice na 
de dood van de laatst levende haar erfgoederen aan de vrienden volgens coustumen 
locaal dan dat zij dat aan het kind van Geert Laenen zal toekomen zeker perceel 
weide, groot omtrent een half bunder “ de meddele? weide “ genaamd, gelegen tot 
Plassendonck onder Noorderwijk en dat voor een ‘kerste gifte ‘ mits testatrice 
daarvan meter is ... 
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Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateuren binnen Noorderwijk, ter 
presentie van Franciscus Bax en Christian Bulckens als getuigen en geburen hiertoe 
aanzocht.  
 
Item willen zij testateuren dat er na de dood van de laatstlevende zullen moeten 
gecelebreerd worden honderd missen van requiem tot lafenis hunner zielen en dat er geen 
courante penningen bevonden werden zal moeten betaald worden van den levende het goed 
van hun beiden ... 
 
Akte N° 54         28 oktober 1753 
 
Testament:   in den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Theresia Verluijten en Geerardt Bellens beiden gehuwden en ingezetenen 
van Gerheiden onder Olen, zij comparante liggende “ van kinde “ en hij comparant gezond 
van hart, welke comparanten verklaarden hun uiterste wil te kondigen en dat in de manier als 
volgt:  
 

- Willende dat hun lichamen begraven zullen worden in gewijde aarde met een eerlijke 
begrafenis ter discretie van de laatstlevende van hun beiden. Willende dat na de 
aflijvigheid zullen gecelebreerd worden dertig missen tot haar of zijns ziele lafenis. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, haafelijke als erfelijke maken zij aan elkaar 
tot last en restrictie van daarvan te geven en uit te reiken aan hun kinderen hun 
legitieme parten van de eerst stervende en als dezelfden zullen gekomen zijn tot een 
behoorlijke staat of ouderdom. Ingeval de laatst levende hem kwam te begeven tot 
een ander huwelijk, zo zal dezelfde langstlevende verobligeerd wezen aan ieder kind 
honderd guldens eens alsnog uit te reiken voor uitzet der haafelijke effecten ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de 
testatrice ter presentie van Jan Verboven en Joannes Franciscus Wuijts inwoners van Olen 
als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 55         27 oktober 1753 
 
Compareerde Jan Heijlen in huwelijk met Catharina Peeters inwoners van Oevel, welke 
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben 100 guldens uit handen van 
Henderick Willems en vijftig guldens van de voogd der zelfde kinderen, makende samen 
een som van honderd vijftig guldens. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel weide genaamd “ de meeren “ gelegen te Boekel 
onder Olen. Palende oost de erfgenamen Adriaen Heijns, west de erfgenamen Marten 
Verbist, zuid en noord “ den aard van Boekel “ met zeker perceel erve genaamd “ den 
rieckbempt “ gelegen onder Geel groot omtrent een half zille. Palende oost de erfgenamen 
Marten Huijsmans, west de erfgenamen Jan Cluijts, zuid “ den dijck “ en noord Marten 
Daems ... 
 
En alzo den comparant voor deze aan zijn zwager Henderick Willems heeft gegeven een 
bekentenis van vijf en twintig guldens onder zijn signatuur of handteken ... Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joris Cluijts en Joannes Francisus Wuijts als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 56         25 oktober 1753 
 
Testament:  In den naem ons Heere amen  
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Compareerde Elisabeth Aerts in huwelijk met Peeter Van Ouijtven, inwoners van Buul 
onder Olen, zij comparante liggende ziek te bed en verklarende hierbij haar uiterste wil te 
kondigen in de manier als volgt:  
 

- willende dat haar lichaam begraven zal worden in gewijde aarde en het laten doen 
van een begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van haar onder te noemen 
erfgenamen.  
 

- dispositie van haar tijdelijke goederen. Ten eerste gunt, geeft, laat en maakt zij aan 
Peeter Van Oijtven haar tegenwoordige man een som van twee honderd en vijftig 
guldens en dat voor zijne speciale getrouwe dienst betoond in de opvoeding van haar 
testatrice voorkinderen, mede in deze haar ziekte ... Resterende nalatendheid boven 
het voorzegde legaat, aan al haar kinderen zonder het ene meer als het andere. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Buul onder Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed 
van de testatrice, ter prsentie van Joannes Franciscus Wuijts en Adriaen De Backer als 
getuigen. 
 
Akte N° 57         10 oktober 1753 
 
Compareerden Jan Baptist Wuijts en Andreas Wuijts, nagelaten kinderen wijlen 
Henderick Wuijts en Anna Van Habbenaij, beiden bejaard en hun zelve zijnde, inwoners 
van Noorderwijk, welke comparanten verklaarden gescheiden en gedeeld te zijn tussen hun 
getweeën, gescheiden en gedeeld van alle erfelijke goederen die zij van hun ouders 
bekomen hadden mede degene gezamenlijk gekocht na de dood van hun ouders en dat in 
de manier hier volgende:  
 
Ten eerste werd gesteld voor en in de eerste kavel, het oud huis, schuur en binnengeleg 
samen groot een half bunder. Palende oost Elisabeth Wouters, zuid den heer Barons dreef, 
west Andreas Van Passel en noord de straat. Item zekere beemd gekomen van Jan 
S‘Jongers groot omtrent twaalf roeden. Palende oost den heer van Noorderwijk, zuid de 
volgende kavel van zijn broer, west Jan S’Jongers en noord Joannes Verheijen en moet 
deze kavel zestig guldens eens van de volgende trekken. Heeft deze kavel hiermede haar 
gerecht aanvaard en is bij keuze gelaten aan Jan Baptist Wuijts oudste zoon die hetzelfde 
in dank accepteerde. 
 
Item voor en in de tweede kavel gesteld het nieuw huis, zo en gelijk hetzelfde tegenwoordig 
is aangebouwd met den hof, groot omtrent zestien roeden. Palende oost Adriaen Ja..?, zuid 
de straat, west Peeter Berghmans nomine uxoris en noord Jan Baptist Wuijts bij speciale 
koop met de uitkoop en de erve daar dezelfde in is zittende, groot omtrent anderhalf roeden 
met de haag rondom in de erve van het oud huis. Item zeker perceel beemd genaamd “ den 
crommen bempdt “ groot omtrent een half bunder. Palende oost den heer van Noorderwijk, 
zuid Elisabeth Wouters, west Jan S’Jongers en noord Jan Baptist Wuijts met zijn deel 
hiervan en moet deze kavel aan zijn broer zestig guldens eens geven en zijn broer over zijn 
beemd laten wegen. En heeft deze tweede kavel heirmede haar gerecht aanvaard en heeft 
Andreas Wuijts als jongste broer deze insgelijks voor zijn part en deel in dank aangenomen. 
 
Deze opdracht gedaan: “ … uijt suijvere liefde ende genegentheit die sij malckanderen sijn 
draegende ... ”. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Witvrouwen en Joseph Heijlen als getuigen.  
 
Den ondergeschrevene bekende voldaan te zijn van de hier bovenstaande zestig guldens, 
zodat deze hiermede komt te cesseren en dienvolgens dood en teniet. Actum Olen 24 juli 
1758: Jan Baptist Wuijts. 
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Akte N° 58             
 
Ontbreekt. 
 
Akte N° 59         9 oktober 1753 
 
Testament:  In den naem ons Heere amen  
 
Compareerden Adriaen Aerts en Anna Barbara Sterckx beiden gehuwden en ingezetenen 
van Olen, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante met ons gaande en staande, 
welke comparanten verklaarden hierbij hun uiterste wil te kondigen en dat in de manier gelijk 
hier is volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zullen worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en ander pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden.  
 

- Dispositie van al hun haafelijke en erfelijke goederen, die zij gunnen en geven aan 
elkaar in volle eigendom en aan hun na te laten kind of kinderen met hun legitieme 
part van vaderlijke of moederlijke deel. Het laten celebreren van honderd? missen tot 
lafenis hunner zielen ... De langstlevende heeft tot last het kind of kinderen eerlijk op 
te voeden naar staat en conditie tot het de ouderdom van 25 jaar heeft bekomen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize en voor het ziekenbed van de testateur, ter presentie 
van Peeter Laenen en Adriaen Eelen, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 60         8 oktober 1753 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Magdalena Verstockt en Joannes Verheijen Jacobussone beiden 
gehuwden, ingezetenen van Pulle nu onlangs getrouwd en beiden in goede gezondheid 
waarbij comparanten verklaarden hierbij hun laatste wil te kondigen in de manier gelijk hier is 
volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van 
begrafenissen en ander pieuse werken ter discretie van de laatst levende van hun 
beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke maken zij aan 
elkaar in volle eigendom en ingeval zij enig kind of kinderen bekwamen, zullen al de 
erfelijke goederen volgens landsrecht en lokale coustumen hen toebehoren, en de 
have blijft in eigendom aan de laatst levende van hun beiden, op last hun na te laten 
kind of kinderen eerlijk op te voeden tot de leeftijd van 25 jaar en dan aan ieder van 
hen uit te reiken hun legitieme parten der haafelijke effecten van den eerst stervende, 
op last en restrictie als voorzegd, hun enige en universele erfgenamen.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Franciscus Wuijts en Merten Heijlen, inwoners van Olen. 
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Akte N° 61         8 oktober 1753 
 
Compareerden Maria Verboven weduwe Adriaen Geerewaerts en Cornelis Geerewaerts 
haar zoon ten deze geassisteerd met Cornelis Geerewaerts 14 en Jan Van Castel beiden 
hun beëede voogden, inwoners van Olen welke comparanten bekenden ontvangen en 
opgebeurd te hebben uit handen van Jan Van Hove, een som van vierhonderd guldens 
courant om daarmede af te kwijten een kapitaal van tweehonderd guldens aan Marten 
Willems Martenssone, tevens tweehonderd guldens aan Marten Van Lommel alias langen 
Marten, waarmede de erfelijke goederen van de voorzegde Maria Verboven belast staan 
volgens rente constitutie, zodat deze daarvoor diende voor volle en absolute kwitantie ... 
 
Comparante stelde tot pand, eerst zeker perceel erve genaamd “ de herstraet “ gelegen 
onder Olen omtrent “ St. Bastiaen “. Palende oost Merten Menten, west Joseph Meir, zuid 
de Herstraat en noord Jan De Ceuster. Groot een half bunder Item zeker perceel land 
genaamd ” de duijckens “ ook aldaar gelegen. Palende oost de Herstraat, zuid Adriaen 
Lemie, west Jan Sprengers en noord Peeter Doijs, groot een half bunder. Tot slot zeker 
perceel erve genaamd “ de achterste herstraet “ aldaar gelegen. Palende oost de 
Heerstraat, zuid “ het spreuwen straatje “, west Jan Sprengers en noord de rentgelders 
erve, groot 150 roeden.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Castel en Marten 
Van Lommel. 
 
Den ondergeschreven Jan Van Hove bekende ontvangen te hebben van Cornelis 
Geerewaerts het bovenstaande kapitaal van vierhonderd guldens met den intrest van dien, 
waarmede de voorzegde rente komt te cesseren dood en teniet, nu en ten eeuwigen dage. 
In teken der waarheid ondertekend op 23 juli 1775. Jan Van Hove. 
 
Akte N° 62         2 oktober 1753 
 
Testament:    in den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Jan Baptist Verwimp en Catharina Laenen, beiden gehuwden en 
ingezetenen van Oosterwijk onder Tongerlo. Hij comparant liggende ziek te bed en zij 
comparante in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden hun uiterste wil te 
kondigen in de manier hier volgende: 
 

- Eerst bevelen zij testateuren hunne zielen wanneer die bij de wil van God uit hun 
lichaam zullen komen te scheiden God Almachtig, Maria Gods moeder en alle Gods 
Lieve Heiligen en hun lichaam ter gewijde aarde latende, het doen van begrafenissen 
en andere pieuse werken ter discretie van de langstlevende van hun beiden, willende 
hun nagedaan te worden 50 missen tot hunne zielen lafenis.  
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, haafelijke als erfelijke gunnen en geven zij aan 
elkaar in volle eigendom en propriëteit, testateur en testatrice zijnde elkaars enige 
universele erfgenamen, ingeval geen van beiden zich in een tweede huwelijk komt te 
begeven of geen kind of kinderen komt achter te laten te samen geprocreert 
(verwekt). Indien er toch kinderen komen zal de langstlevende deze moeten 
opvoeden tot een geapprobeerde staat en dan aan hetzelfde uit te reiken een som 
van twee honderd guldens in geval van een tweede huwelijk en in geval van 
continuatie in de weduwlijke staat, zo zal de langst levende gestaan te geven een 
som van honderd guldens eens in plaats van vaderlijke of moederlijke legitieme 
portie. 

 
14 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Cornelius Geerewaerts – Maria Cluijts, nr. 914, pag. 185.  
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk ten woonhuize en voor het ziekenbed, ter 
presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Peeter Diels ingezetene van Gelindel. 
 
Akte N° 63         26 november 1753 
 
Compareerden Susanna ’T Seijen 15 ten deze geassisteerd met Michiel Oniaerts haar 
oudste zoon, inwoner van Olen, welke comparante bekende ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Michiel Willems als voogd over de kinderen Henderick Willems, 
voor en in de naam van de voorzegde wezen een som van vijftig guldens courant om daar 
mede te doden, te casseren en af te kwijten een kapitaal van zeventig guldens staande ten 
behoeve van Lauwerentius Van Gelder waarmede deze dienende is voor volle en absoltue 
quitte. 
 
Comparante stelde tot pand zeker perceel erve gelegen tot Schaatsbergen, genaamd “ de 
hoefve “. Palende oost Peeter Bellens, zuid Adriaen Van Hove met de waterloop, west een 
straatje en “ den ovenkot “ en noord Joseph Meir en Adriaen Verbist kinderen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Peeters en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 64         14 november 1753 
 
Sterk beschadigde akte. Compareerden Gommarus Brandts president schepene, 
Christiaen Routs, Peeter Jan Verelst, Andries Ceuppens, Jan Baptist Verstappen 
schepenen des dorps en heerlijkheid Herenthout welke comparanten verklaarden ter 
rekwisitie van Mr. Gommarus Van Rompaij, actuele schoolmeester en organist binnen het 
voorzegde Herenthout op den eed gedaan in het aankomen van hun ambten waar en 
waarachtig te zijn hoe dat zij attestanten op 13 juli van dit jaar 1753 door de vrouwe 
Douariere van Herenthout met haar dienaar van justitie zijn ontboden op het kasteel, na de 
middag, zonder dat zij attestanten wisten of verwittigd waren tot wat einde, alwaar zij hun 
ook laten vinden als wanneer de voorzegde Douariere aan hun attestanten heeft gezegd als 
dat .... verkiezende tot schoolmeester en organist ... Somers en dat zij attestante en ... 
zouden gaan in de salette 16 met hun gezworen secretaris en dat zij daar “ hunne voisen “ ... 
stemmen ook zouden geven op den persoon die schoolmeester en organist wilden aan… 
(vaarden?).  
 
Al het welke zij attestanten verklaarden ... en ieder in het be… (zonder?) ... overgegeven om 
geadmitteerd te ... naar welke annotering 17 van voijsen de secretaris met hun attestanten is 
gegaan bij en in presentie van de voornoemde vrouwe Douwariere tot het openen van de 
gesecreteerde voijsen of stemmen die dezelfde aanstonds heeft geopend en kenbaar 
gemaakt, zo dat er werd bevonden de voise van Gommarus Brandts gevallen te zijn op 
Gommarus Van Rompaij alsmede degene van Christiaen Routs, van Jan Verelst, Jan 
Baptist Verstappen en Andries Ceuppens allen schepenen, zodat den secretaris aan de 
voornoemde vrouwe Douwariere zegde dat Van Rompaij de meeste voijsen had, waarop zij 
antwoorde: ... ’ soo wensch ick er van Rompaij proficiat mede … ”, waarop zij vrouwe 
Douwariere aanstonds Marten Verlinden als dienaar van justitie heeft order gegeven om 
ditto Van Rompaij uit haar naam te onthouden en te weten te doen.  
 
Verklarende zij attestanten ook waar en waarachtig te zijn dat zij enige dagen na hetgene 
voorzegd zijn ontboden door den dienaar van justitie zonder precies te weten op welke dag 
zij op het kasteel bij de voorzegde vrouwe Douariere present dienden te zijn alsook de 

 
15 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Augustinus Oniaerts – Susanna Seyen, nr. 1754, pag 356 
16 Salette: kleine salon, ontvangkamer.  
17 Annoteren: observeren. 
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andere schepenen, schout en secretaris als wanneer die voorzegde vrouwe Douariere 
begon te zeggen dat er een verschil of murmuratie 18 was onder de gegoeden, omdat hij Van 
Rompaij zou getoond hebben een ‘ gefabriqueert geschrift ‘ hetgeen door anderen zou 
geschreven geweest zijn, waarop dat door het geheel corpus 19 naast hun attestanten werd 
geordonneerd, dat hij Van Rompaij die door de vrouwe Douariere daar ontbonden was zou 
geprobeerd worden, waar op men den voorzegde Van Rompaij heeft doen schrijven, lezen 
en cijferen in presentie van haar Douariere en den jongen heere haar zoon dewelke 
approbeerde geweest te hebben zijn eigen hand geschrift ... maar dat het wat differeerde 
mits enige vermeijtheijt oft alteratie, waerop sij vrouwe selfs afvraeghde ofte sij alle daer 
mede content waeren, waer op sij ordonneerde aen den heere secretaris het formulier van 
hunne tegevene commissie voor te lesen, waer op sij vrouwe ende schepenen afvraeghden 
ofte hij Van Rompaij daer mede content wesende het ampt van schoolmeester en organist 
dienvolgens wilde aen nemen oft accepteren, waer op hij Van Rompaij antwoorden dat jae 
ende dat hij daer mede content was, waer op sij vrouwe Douariere met schout en schepenen 
ordonneerde aen den heere secretaris van de voorsegde commissie te expede(ren) … 
wenschende sij vrouwe Douariere schout en alle schepenen de Novo proficiat ... ende ander 
geluc, verklaerde sij attestante de declaratie ende attestatie te hebben ... sonder eenighe 
persuatie ofte inducatie imanden dan alleenelijck in de ... (cond)itie wat redelijck is van de 
getuijgenisse te geven ... versoeght sijnde verclaerende bereijt te sijn alle het gene voors. 
onder hunne solemnele eede andermael te vernieuwen ende herkennen soo dickwijls ende 
menighmael het selve voor haer Majesteits Souvereine Raede ofte elders sal aensocht 
worden.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herenthout, ter presentie van Guilliam Heijlen en 
Franciscus Geerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 65          3 november 1753 
 
Compareerden Adriaen Mattheijs in huwelijk met Dimphna Mattheijs inwoners van Boekel 
onder Olen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Adriaen 
Van Isschodt als voogd over de kinderen Jan Wouters en Maria Van Isschodt een som 
van honderd guldens courant, voor en in de naam der voorzegde wezen.  
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel land genaamd “ het binnenblock “ gelegen tot 
Gerhagen. Oost en zuid de Geerhaegensche straat, west de erfgenamen Henderick Willems 
en Anna Verboven en noord Guilleam Leijsen. Item zeker perceel land genaamd “ het laer “ 
gelegen tot Gerhagen, groot omtrent 80 roeden. Palende oost de erfgenamen Adriaen 
Helsen, zuid de erfgenamen Adriaen Verbist, west de erfgenamen Adriaen Helsen en noord 
Dimphna Huijsmans. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Peeter Barre als getuigen. 
 
Akte N° 66         3 november 1753 
 
Compareerden Joannes Van Lommel en Gommarus Van Lommel ingezetenen der 
bijvang van Herentals, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben hun huis met de 
landerijen, heiden en weiden zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Peeter Van Den 
Berghe, daarbij gevoegd twee plekken land. Het ene genaamd “ de cluijtsheijde “, item 
zeker perceel land daarnaast gelegen genaamd “ het drisken “. Item zekere beemd gelegen 
in “ ’t tommermans “ groot omtrent een bunder, en dat aan Franciscus Peeters in huwelijk 
met Anna Van Gelder, ten deze present die hetzelfde in huur accepteerden om en mits een 

 
18 Murmureren: morren, klagen, ontevreden zijn. 
19 Corpus: juridisch rechts persoon of rechtspersonen. 
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som van vijf en twintig guldens voorlijf en tien veertelen korenpacht jaarlijks (Herentalse 
maten).  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Oniaerts en Peeter 
Barre als getuigen.  
 
Akte N° 67          3 december 1753 
 
Compareerde Cornelis Laenen, Jan Laenen, Henderick De Busser in huwelijk met Maria 
Laenen, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben hun comparante huis, schuur, 
stal, landerijen, weiden en heiden gestaan en gelegen tot Hoogbuul met annexis, zo en gelijk 
hetzelfde in gebruik is bij Peeter Van Ouijtven hun stiefvader, en dat aan Peeter 
Verstappen in huwelijk met Elisabeth Verwimp, ten deze present die hetzelfde in huur is 
accepterende om en mits een som van één en vijftig guldens voorlijf jaarlijks en acht en 
twintig veertelen goed leverbaar koren.  
 
Stellende hij pachter voor borg en coutionaris Jan Wouters zijn schoonvader ten deze mede 
comparerende en verklaarde zich te stellen als borg principaal voor de voorzegde jaarlijkse 
voorlijf en korenpacht met de dorpslasten, daarvan makende als zijn eigen schuld.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Sprengers en Henderick 
Mertens als getuigen.  
 
Akte N° 68         20 december 1753 
 
Sterk beschadigde akte. Compareerden Jan Van Houdt Peeterssone en Adriaen Wouters, 
welke comparanten verklaarden ontvangen en opgebeurd te hebben van Jan Soeten en 
Anna Van Houdt ook gehuwden en ingezetenen van Gelindel, een som van tweehonderd 
guldens courant en dat voor de kinderen van Marten Wouters en Maria Van Houdt 
waarvan deze is dienende voor volle en absolute quitte. 
 
Comparanten stelden tot pand, zekere beemd gelegen in “ de D.....bempden “ tot Gelindel 
onder Westerlo. Oost de voorzegde Marten Wouters, zuid Norbert Helsen Janssone met de 
waterloop nomine uxoris, west Peeter Van Meerbeck en noord Marten S... Janssone, met 
alsnog een hoek oostwaarts van de weide van Marten Wouters zijnde nu kuilen en dellen, 
groot omtrent de vijftien à zestien roeden.  
 
Gevende zij rentgelders in geval van voorzegde onherroepelijke procuratie en volle macht 
om het voorzegde goed tot hun geliefte tot verhaal van hunne als dan alsnog achterstallige 
intrest, gedane verbeteringen en kapitale gedebourseerde penningen te verkopen, hetzij 
publiekelijk of uit de hand ... Gebruikende hetgene voorzegd de autorisatie aan hun 
geaccordeerd bij appointement op hun rekwest, gepresenteert aan de wethouders van 
Zoerle Parwijs op datum van 20 december 1753 in het consent van Marten Wouters … van 
de voorzegde wezen ten deze present die ver... dat hij in de voorzegde ... 
 
Nota: ingeval van Goedenisse verklaarden de comparanten de receptanten te zullen 
garanderen een derde part in alle kosten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op den 
vierden januari 1754 ter presentie van Peeter Barre en Joannes Franciscus Wuijts 
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Eg. Oniaerts 1754 

Index van de hierinne gebonden acten beginnende met 4 januarij 1754  
 

N° 1 Akkoord tussen Peeter De Smedt enerzijds en Peeter Peeters ten 
andere zijde. 

 
N° 2 Testament Anna Menten Jansdochter. 
 
N° 3 Testament van Peeter Bogaerts weduwnaar Joanna Menten. 
 
N° 4 Verhuring van een huis met aangelegen erve door Merten Menten 

aan Adriaen Verheijen. 
 
N° 5 Akkoord tussen Peeter Verlinden, Adriaen ’t Sijen cum suis 

enerzijds en Peeter Torfs met consoorten ten andere zijde. 
 
N° 6 Obligatie van 195 guldens ten laste van Adriaen Verlinden ten 

behoeve van Michiel Broers. 
 
N° 7 Testament van Joanna Van Oijstaijen en Jan Baptist Lieckens. 
 
N° 8 Testament van Gommarus Van Den Eijnde, inwoner van Herenthout 
 
N° 9 Ampele 20 attestatie verleden door den eerwaarde heer Fr. De Pape 

pastoor in faveur van J. B. Helsen. 
 
N° 10 Verhuring van een hofstede cum annexis door Michiel Versweijvel 

aan Adriaen Versweijvel. 
 
N° 11 Obligatie van 200 gls ten laste van Jan Franciscus Heijlen, ten 

profijt van de kinderen Henderick Wilms. 
 
N° 12 Testament van Jan Gebruers weduwnaar van Catharina Smets. 
 
N° 13 Testament van Jan Douwen Anthonissone tot Gelindel. 
 
N° 14 Testament van Catharina Verbiest Jansdochter. 
 
N° 15 Obligatie van 400 gls. tot last van Peeter Anthonis weduwnaar, ten 

profijt van de kleine Borsckens tot Noorderwijk. 
 
N° 16 Obligatie van 100 guldens ten laste van Franciscus Spits en 

Catharina Van Opstal, ten behoeve van Peeter Spits. 
 
N° 17 Testament van Anna Elisabeth Heijlen, jongedochter. 
 

 
20 Ampel: breedvoerig, in bijzonderheden (vertellen). 

Not. 5990: 1754. 
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N° 18 Obligatie van 200 gls. tot last van Adriaen Menten en Dijmphna 
Verdonck, ten behoeve van Marten Willems Martenssone. 

 
N° 19 Testament van Peeter Lemie en Maria Anna Verachtert gehuwden. 
 
N° 20 Obligatie van 125 gls. tot last van Peeter Leirs cum suis, ten profijt 

van Wilm Doos. 
 
N° 21 Obligatie van 600 gls. ten laste van Joannes Augustinus Verheijen 

ten profijt van de Kerk van Noorderwijk. 
 
N° 22 Testament van Joanna Verbist en Peeter Douwen, gehuwden tot 

Zoerle Westerlo. 
 
N° 23 Conditie der publieke verkoop van erfgoederen door Anna Verboven 

weduwe Peeter Helsen en haar kinderen. 
 
N° 24 Obligatie van 200 gls. ten laste van Jan Baptist Van Elsen en 

Peeter Van Elsen, ten behoeve van Joseph Peeters. 
 
N° 25 Obligatie van 125 gls. ten laste van Joseph Meir weduwnaar Anna 

Bellens, ten behoeve van de kinderen Henderick Willems. 
 
N° 26 Obligatie van 50 gls. ten laste van Henderick Neijens, ten profijt der 

kinderen Henderick Willems. 
 
N° 27 Verhuring van een hofstede met aangelegen erve door den heer 

Engelbert Franciscus Van Cannaert, aan Jan Hemels. 
 
N° 28 Testament van Adriaen Van Isschodt, jongman. 
 
N° 29  Obligatie van 100 gls. ten laste van Jan De Keuster, ten behoeve 

van Cornelis Heijns. 
 
N° 30 Obligatie van 100 gls. ten laste van Maria Douwen weduwe Peeter 

Van Dijck, ten behoeve van Jan Baptist Storms. 
 
N° 31 Obligatie van 125 gls. ten laste van Jan Steijnen en Elisabeth 

Wouters, ten behoeve van M. Daems 
 
N° 32 Verhuring van een hofstede door Adriaen Lemie aan Catharina 

Wilms weduwe Gerard Sneijers. 
 
N° 33 Verhuur van een huis en aangelegen erve door Peeter Mattheijs aan 

Franciscus Laenen. 
 
N° 34 Verhuur van een hofstede door Peeter Verboven aan Peeter Van 

Gelder. 
 
N° 35 Verhuur van landen door Marten Peeters aan Adriaen Bellens 

Peeterssone. 
 
N° 36 Verhuur van huis en hof door Jacobus Verbist aan Guilleam Van 

Mechelen. 
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N° 37 Verhuur van een hofstede door Jan Van Hove aan Peeter Peeters 
en Anna Verheijen. 

 
N° 38 Verhuur van een perceel erve door Maria Bax, aan Franciscus 

Stoop. 
 
N° 39 Verhuur van een hofstede door Maria Verboven weduwe Adriaen 

Geerewaerts, aan Jan Baptist Cluijts. 
 
N° 40 Cassatie van een rente of obligatie van ... guldens gedaan door 

Joseph Du Ribreu in handen van Peeter Cluijts Martenssone. 
 
N° 41 Obligatie van 400 gls. ten last van Catharina Spapen en Henderick 

Van Castel haar zoon, ten behoeve van Jan Laenen en Anna 
Catharina Willems gehuwden. 

 
N° 42 Obligatie van 128 = 15 ¼ tot last van Jan Laenen en Anna 

Catharina Willems, ten behoeve van de kinderen Henderick Wilms. 
 
N° 43 Obligatie van 225 gls. ten laste van Adriaen Van Bijlen en Anna 

Verbist, ten behoeve van Michiel Verhestraeten. 
 
N° 44 Verhuur van een hofstede door Jan Baptist Wuijts aan Jan Van 

Passel 
 
N° 45 Obligatie van 100 gls. ten laste van Franciscus Stoop (Oevel), ten 

behoeve van Egidius Lauwereijs, Borsbeke bij Antwerpen. 
 
N° 46 Donatie van twee percelen heide gelegen onder ILLe door Adriaen 

Van Elsen en Joanna Aerts aan Peeter Spapen. 
 
N° 47 Verhuur van een hofstede door Henderick Van Oijtsel cum suis, aan 

Augustinus Wolfs. 
 
N° 48 Verhuur van een hofstede door Marten Peeters in kwaliteit als voogd 

aan Adriaen Boeckx. 
 
N° 49 Testament van Joannes Martinus Heijlen en Catharina Mertens 

gehuwden, Oevel. 
 
N° 50 Verhuur van een hofstede door Jan Laenen aan Adriaen Bellemans 

en Catharina Huijsmans.  
 
N° 51 Obligatie van 200 gls. ten laste van Peeter Bellens, ten behoeve van 

Cornelis Laenen. 
 
N° 52 Verhuur van een hofstede door Adriaen Verboven aan Marten 

Goossens. 
 
N° 53 Testament van Anna Catharina Heijlen en Joannes Franciscus 

Batens tot Aarschot. 
 
N° 54 Testament van Joannes Verlooij en Anna Maria Janssens, 

Wiekevorst. 
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N° 55 Obligatie van 450 gls. ten laste van Nicolaes Heijlen en Egidius 
Bouwen als momboirs over de kinderen Nicolaes Heijlen en 
Elisabeth Bouwen, ten behoeve van Amandus Helsen, Zoerle. 

 
N° 56 Transport van een boske door Franciscus Verhaert en Anna 

Catharina Lagie, aan Norbertus Helsen. 
 
N° 57 Transport van zeker perceel hooiwas door Jan Wuijts Martenssone 

cum suis aan Marten Daems. 
 
N° 58 Verhuur van een hofstede door Jan Verboven aan Marten Van De 

Weijer. 
 
N° 59 Obligatie van 32 = 4 = 0 ten laste van Peeter Wouters tot Mechelen, 

ten behoeve van Adriaen Kempenaers, Oosterwijk. 
 
N° 60 Akkoord en conventie tussen Gerard Ven weduwnaar Isabella 

Verwimp enerzijds en Jan Verwimp cum suis ten andere zijde. 
 
N° 61 Transport van een som van 84 = 19 = ¾ gedaan door de heer Van 

Roij schout van Tongerlo aan Jan Baptist Peeters. 
 
N° 62 Verhuur van een huis met aangelegen land door Egidius Van 

Isschodt aan Cornelis Vermeerberg. 
 
N° 63 Mangeling van woning op woning door Peeter Lemie enerzijds en 

Jan Thoremans ten ander zijde.  
 
 

FINIS 

 
Akte N° 1         4 januari 1754 
 
Compareerden Peeter De Smedt en Dimphna Huijsmans als erfgenamen van Maria 
Elisabeth Huijsmans inwoners van Herentals enerzijds en Peeter Peeters in huwelijk met 
Anna Elisabeth Robrechts ten ander zijde, welke comparanten verklaarden tot akkoord 
gekomen te zijn over het nalatenschap van de voorzegde Maria Elisabeth Huijsmans 
alsmede over het nalatenschap van haar enig wettig kind verwekt met de voorzegde Peeter 
Peeters en dat in de manieren hier vogende:  
 
Ten eerste verklaarde Peeter Peeters over te geven en te transporteren al zijn recht, actie 
en pretentie van touchte die hij Peeter Peeters zou kunnen pretenderen aan of in de 
patermoniale erfelijke goederen van Adriaen Huijsmans 21 en Anna Maria Broeckhoven 
(haar ouders) mede over alle pretentie en actie van eigendom die hij Peeter Peeters 
enigszins zou kunnen of mogen pretenderen uit hoofde van zijn overleden kind verwekt met 
de voorzegde Maria Elisabeth Huijsmans, waar en op welke plaats deze kunnen of mogen 
bevonden worden, en dat aan de voorzegde Peeter DeSmedt en zijn huisvrouw, ten deze 

 
21 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Huijsmans – A.M.Broeckhoven, nr. 1255, pag. 256  
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present en al de voorzegde pretentien, acties, kredieten en gerechtigheden zo van touchte 
en eigendom in dank te accepteren om en mits een som van negenhonderd guldens en vijf 
stuivers.  
 
Bovendien verklaarden de eerste comparanten aan en ten behoeve van Peeter Peeters zijn 
huisvrouw en nakomelingen, af te staan en te cederen alle acties, pretentiën en 
gerechtigheden die zij zouden kunnen of mogen pretenderen uit hoofde van de voorzegde 
Maria Elisabeth Huijsmans en haar overleden kind in de haafelijke effecten die hij Peeter 
Peeters met de voorzegde Maria Elisabeth Huijsmans in bezit hadden en nog bezitten, op 
last dat hij Peeter Peeters alle actieve en passieve schulden waarmede zijn sterfhuis, zo van 
het sterfhuis van zijn eerste vrouw als in en na het afsterven van het enig kind is belast 
geweest, moeten op hun last nemen en de eerste comparant daarvan vrij houden en 
ontlasten, alsmede de onkosten van begrafenis, welke Peeter Peeters verklaarde al het 
gene voorzegd in dank aan te nemen en te accepteren mits men bevind de have volgens 
haar waarde belast zijnde volgens staat daar van zijnde #ter somme van zeshonderd 
guldens zonder lopende kladschulden. 
 
Belovende zij eerste comparanten de tweede comparanten af te dragen, vrij te houden en te 
indemniseren van al degene die uit hoofde van de voorzegde M. E. Huijsmans en haar enig 
overleden kind. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van den eerzame 
Michiel Verhestraeten en Geert Lanen en Henderick Meir als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2         3 januari 1754 
 
Testament:  in den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Anna Menten Jansdochter inwoonster van Olen aan den Boekelsen heikant 
en zij comparante liggende ziek te bed, welke comparante verklaarde haar laatste wil te 
kondigen en dat in de manieren hier volgende: 
 

- Willende dat haar lichaam begraven zal worden in gewijde aarde en haar nagedaan 
worden vijf en twintig missen van requiem ter discretie van haar hierna te noemen 
erfgenamen. 
 

- Dispositie der goederen: eerst maakt ze aan Maria Menten Adriaensdochter daar 
moeder af is Dimphna Verdonck zeker plekske erve aan haar testatrice gelaten van 
Anna Menten haar moije, genaamd “ het merten van Lommel “ gelegen onder 
Olen, opdat het dochterke haar ziele gedachtig zou zijn. En aan Maria … haar 
zilveren ijzer en vijf en twintig guldens geld eens aan Maria Menten Adriaensdochter 
te prevenieren uit de erfelijke goederen. Item legateerde, laat en maakt aan het 
dochterken van Joanna Menten een tamelijk zilveren ijzer of de waarde van dien om 
daarvoor één te kopen. Item laat en maakt zij aan Adriaen Doos haar zusters kind 
vijf en twintig guldens te prevenieren uit haar na te laten goederen. Item verklaarde zij 
testatrice haar part en deel haar competerende uit de haafelijke effecten van haar 
ouders gekomen en die zij met haar zusters verkocht hebben aan haar zwager 
Daniel Doos om en mits een som van honderd guldens dewelke zij verklaarde van 
dezelfde te hebben ontvangen en genoten, willende en begeerde dat dezelfde haar 
zwager haar uitvaart zal bekostigen en voor haar klederen en lijnwaad ... 
(beschadiging) ... mits op hem te nemen de honderd guldens waarmede zij de have 
belast hebben aan de infirmerie tot Herentals. 
 

- Komende tot de dispositie van haar resterende erfelijke goederen verklaarde zij te 
gunnen, geven en maken aan haar zusters en broers, gelijk zonder het ene meer als 
het ander, op last van te betalen de twee legaten van vijf en twintig guldens ... 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de 
testatrice, ter presentie van Jacobus Menten en Jan Truijens.  
 
Akte N° 3         13 januari 1754 
 
Testament:   In nomine Domini amen  
 
Compareerde Peeter Bogaerts 22 laatste weduwnaar van Joanna Menten inwoner van Olen 
op “ het ven “, ziek liggende te bed welke comparant verklaarde bij deze zijn uiterste wil te 
kondigen en dat in de manier hier volgende  
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zal worden in gewijde aarde en in de parochiale 
kerk van Olen met een eerlijke uitvaart en dat kort na zijn overlijden honderd en vijftig 
missen van requiem moeten gecelebreerd worden tot lafenis zijner ziel, en dit tot 
discretie van zijn hier na te noemen erfgenamen. 
 

- Dispositie van zijn goederen zowel haafelijke als erfelijke. Ten eerste laat en maakt 
hij aan Jan Bogaerts zijn neef zijn haafelijke effecten en al wat van natuurlijke have 
is met zekere erve genaamd “ den beijlen dries “ groot twee zillen en een half, 
gelegen onder Olen aan “ den Geheijschen aert “ en dat voor den getrouwe dienst 
hem testateur bewezen zowel in zijn ziekte als anderzijds genoten en alsnog 
verhopende te genieten. Item laat en maakt hij aan Jan Franciscus Bogaerts 
Janssone zijn twee bievaten opdat dezelfde jongeling zijn ziele gedachtig zou wezen. 
De resterende erfelijke goederen, overschietende boven alle onkosten van begrafenis 
en andere pieuse werken, verklaarde hij testateur te gunnen, geven, laten en te 
maken aan de kinderen van Anna Bogaerts zijn zuster voor den eerste struik, en 
aan de kinderen van Christiaen Bogaerts of dezelfde representanten voor den 
tweede en laatste struik. Nochtans wilde hij testateur dat Jan Bogaerts 
Christiaenssone zich zal tevreden houden met hetgene hem hiervoor gelegateerd 
werd, dezelfde daarmede excluderende den trek of verachterde pachten geleidelijk 
zal moeten ingemaand en geprofiteerd worden tot betaling van begrafenis, uitvaart en 
andere pieuse werken en dezelfde zijn zusters kinderen en broers kinderen of 
representanten zijn enige en universele erfgenamen noemende. 
 

- Item verklaarde hij testateur een rente kwijt te schelden van vijftig guldens die hij is 
vindende tot last van Peeter Leijsen opdat dezelfde zijn ziele gedachtig zoude 
wezen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten huize van Jan Bogaerts en voor het 
ziekenbed van hem testateur, ter presentie van Jan Van Hove en Joannes Franciscus Wuijts 
geburen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 4         13 januari 1754 
 
Compareerde Jan Gebruers en Merten Menten als voogden over de kinderen van Adriaen 
Van Hout en Anna Gebruers inwoners van Olen, welke comparanten verklaarden verhuurd 
te hebben zekere huizinge gestaan omtrent de Plaetse van Olen, eertijds genaamd “ den 
swerten haen “ met de landerijen, heiden en weiden zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik 
is bij Anna Gebruers, groot omtrent twee bunders en dat aan Adriaen Verhijen, inwoner 
van Balder (Berlaar) onder Hestenbergh (Heist o/d Berg), om en mits een som van negentien 
guldens voorlijf en zeven veertelen goed leverbaar koren jaarlijks en bovendien te betalen 

 
22 De Sint- Martinuskerk te Olen, J Lauwerys: Olenaars begraven in de kerk Petrus Bogaerts,  
 weduwnaar 16 – 1 - 1754, zie pag. 28  
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alle dorpslasten die er binnen Olen of waar dezelfde goederen gelegen zijn zullen gevraagd 
of gemaand worden.  
 
Item sal hij pachter jaerlijcks mogen slaegen drij kerren rusch in “ den aerdenwegh “ ... 
 
Compareerde ten deze mede Cornelis De Beucker inwoner van Noorderwijk, welke 
comparant verklaarde zich te stellen als coutionaris en borg van het gene hiervoor gemeld, 
makende als zijn eigen schuld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter 
presentie van Henricus Meir en Joannes Franciscus Wuijts, getuigen.  
 
Akte N° 5          17 januari 1754 
 
Compareerden Peeter Van Linden, Adriaen ’t Sijen, Peeter Verboven alle de rate 
caverende 23 voor hun mede condividenten 24 enerzijds en Peeter Tourfs met zijn broers en 
zusters ten andere zijde, welke comparanten bekenden overeen en tot akkoord gekomen te 
zijn ter zake van leengoederen aan hun ontdekt met het afsterven van Juffrouw Anna Maria 
’t Sijen begijntje op het begijnhof van Herentals overleden, mede over de kooppenningen die 
de laatste comparanten waren pretenderende over de koop van zeker huis gedaan door de 
vader van de begijn en dat in de manier hier volgende:  
 
Ten eerste verklaarde de eerste comparanten te zullen geven en op te leggen aan de laatste 
comparanten voor de touchte genoten door de vader van de begijn van zeker hooiwas 
gelegen in “ het Sammels broeck “ een som van drie en twintig guldens eens en dat tot 
voldoening van het voorzegde huis een som van twintig guldens, samen drie en veertig 
guldens. Blijvende den hooiwas in eigendom aan de kinderen van Jan Tourfs en Elisabeth 
Deckers. Belovende de eerste comparanten in den eigendom van de voorzegde hooiwas 
geen recht meer te hebben nog te behouden ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Wouters en Franciscus 
Veraert als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 6         19 januari 1754 
 
Compareerden Adriaen Van Linden in huwelijk met Anna Barbara Ven, inwoners van 
Herenthout, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Michiel Broers en Maria Elisabeth Vermeeren inwoners van Wiekevorst aan “ den 
bennum aert “ 25, een som van honderd en vijf en negentig guldens. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve gelegen onder Wiekevorst in “ het d’uijsteren 
veldt “ onder Bernum. Palende oost Jan Heijns, zuid Michiel Broers west dezelfde nomine 
uxoris en noord Peeter Van Loo met de veldstraat groot omtrent een vierendeel. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Mr. Marten Meynten en Joris 
Cluijts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 7         26 januari 1754 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Joanna Van Oijstaijen en Jan Baptist Lieckens beiden gehuwden en 
ingezetenen van Lancom onder Noorderwijk, hij comparant liggende ziek te bed en zij 

 
23 Caveren: instaan voor, zich borgstellen voor.  
24 Condivident: deelgenoot.  
25 Bennum: Bernum  
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comparante gezond, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen op 
de manier hier volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begravenen worden in gewijde aarde en het laten doen 
van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende van 
hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, ten eerste hun haafelijke effecten en al wat 
van natuurlijke have is maken zij aan elkaar in volle eigendom en aangaande hun 
erfelijke goederen, gunnen geven, laten maken zij deze ook aan elkaar met de volle 
touchte en dit op last en restrictie dat de laatstlevende hun na te laten kind of 
kinderen eerlijk zal opvoeden tot den ouderdom van vijf en twintig jaar of een eerlijke 
staat en alsdan aan dezelfde een som van drie honderd guldens te geven in plaats 
van hun legitieme portie van den eerst stervende ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize en voor het ziekenbed van 
hem testateur, ter presentie van Jan Baptist Cuijpers en Martinus Heijlen, geburen als 
getuigen.  
 
Akte N° 8         21 februari 1754 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerde Jan Gommarus Van Den Eijnde Janssone daar moeder af was Maria 
Mertens inwoner van Herenthout, actueel alhier binnen Olen, gezond van hart zo hij 
verklaarde en willende zijn laatste wil te kondigen en dat in de manieren hier volgende: 
 

- Ten eerste beveelde hij testateur dat zijn lichaam begraven moet worden in gewijde 
aarde en het laten doen van een begrafenis ter discretie van zijn hierna te noemen 
erfgenamen. 
 

- Komende tot disposite van al zijn haafelijke en erfelijke goederen: eerst disponerende 
van zijn haafelijke effecten, verklaarde hij te gunnen en te geven in volle eigendom 
aan zijn vader Jan Van Eijnde en aangaande al zijn erfelijke goederen verklaarde hij 
deze te geven aan de voorzegde Jan Van Eijnde, ingeval zijn zusters of dezelfde 
representanten aan hem Jan Van Den Eijnde de vader van de testateur de volle 
touchte wilden laten ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mijn notariaat, ter presentie van Peeter 
Barre en Marten Van Genechten, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 9         4 maart 1754 
 
Compareerde den eerwaarde heer Fr. De Pape pastoor in Olen, Adriaen Sjegers en Jan 
De Ceuster schepenen in Oosterwijk, Olen Tongerlo welke comparanten verklaarden waar 
en waarachtig te wezen dat Joannes Baptista Helsen 26 geboortig binnen de parochie van 
Olen nooit onderwerp is geweest van enige ketterij of tegenstrijdigheid van het Katholieke 
Rooms geloof, maar altijd als een goed Katholieken Roomse christene jongeling heeft 
geleefd. Geboortig van wettige christelijke Katholieke ouders, waarvan vader is geweest 
Peeter Helsen 27 Geeraerdtssone en moeder Anna Verboven alsnog in het leven, 
verklarende verder waar en waarachtig te wezen dat de voorzegde jongeling nooit enige 
kwaadheid heeft gedaan of bedreven waaraan hij ergens zou kunnen naar verwezen worden 

 
26 Joannes Baptista Helsen, priester.  
27 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Helsen – Anna Verboven, nr. 1059, pag. 215.  
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maar ten contrarie altijd goed van leven en manieren is geweest en dat hij het religieuse 
leven onbedwongen en uit het hart aanvaarde niet door enig menselijk opzicht (voor zoveel 
hun kennelijk is) maar alleen uit pure devotie en door den Geest Gods geraakt. Ook 
verklaarden de attestanten dat hij niet is belast met enige of meer schulden dan hij kan 
betalen. Item dat hij niet is gehouden enige rekeningen te doen van koopmanschap, bedrijf 
of ontvangerij, noch dat er geen vrees is dat hem over enige “ swaerigheijt “ zal of kan 
aangedaan worden dat zijn ouders zo arm niet en zijn dat zij zonder hem niet kunnen leven, 
dat hij gezond is van zinnen en lichaam, ook wel te weten dat de meergemelde jongman 
Joannes Baptist Helsen niet is hebbende enige vallende ziekte of ongeneeselijke kwalen of 
accedenten ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verboven en ... (leeg) ... 
ingezetene als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 10         4 maart 1754 
 
Compareerde Michiel Verswijvel in huwelijk met Catharina Bruijnseels gehuwden en 
ingezetenen van Noorderwijk, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zijn 
comparants landerijen, huis, hof met de weiden en heiden zo en gelijk hetzelfde laatst in 
gebruik is geweest bij Jan Van Linden, gestaan en gelegen binnen Noorderwijk in het 
gehucht van ... (leeg) samen groot omtrent de negen à tien zillen en dat aan Adriaen 
verswijvel en zijn huisvrouw, ten deze present die hetzelfde in huur accepteerde om en mits 
een som van vijf en twintig guldens geld voorlijf en tien veertelen in korenpacht en twee 
veertlen boekweit jaarlijks .... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Helsen en Peeter Verboven 
als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 11          18 maart 1754 
 
Compareerde Jan Franciscus Heijlen 28 in huwelijk met Dimphna Meir inwoners van Olen, 
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Michiel 
Wilms voor de kinderen Henderick Wilms, een som van twee honderd guldens courant 
waarvan deze is dienende voor volle en absolute quitte. 
 
Comparant stelde tot pand zijn kindsgedeelte gelegen binnen Olen, Wiekvorst en 
Noorderwijk ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Gommer (Dens) 
en Adriaen Verstockt als getuigen.  
 
Den ondergeschrevene Merten Bellens erfgenaam wijlen bekende ontvangen te hebben 
van Peeter Heijlen voogd der kinderen van Jan Frans Heijlen het bovenstaande kapitaal 
met de verlopen (intrest) tot op heden dato, zo dat dezelfde rente daarmede komt te 
cesseren, dood en teniet nu en ten eeuwigen dage. Actum 11 februari 1776: Martinus 
Bellens  
 
Akte N° 12          23 maart 1754 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerde Jan Gebruers weduwnaar Catharina Smedts inwoner van Schaatsbergen 
onder Olen, eenigh sints onpasselijck sittende in den hoeck van de schouwe ... welke 
comparant verklaarde bij deze zijn laatste wil te kondigen in de manieren hier volgende: 
 

 
28 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Fr.Heylen – Dymphna Meir, nr. 1177, pag. 238.  
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- willende dat zijn lichaam in gewijde aarde zal begraven worden en het laten doen van 
een begrafenis en hem nagedaan worden vijf en twintig missen van requiem tot 
lafenis zijner ziel ... 
 

- Dispositie van zijn goederen, ten eerste laat en maakt hij aan Jan Van Lommel 
Janssone … twee vijsblocken, den eijseren houdtboom ende den timmermans reeps, 
den slijpsteen, de cort saege ende alle het houdt dat hij testateur heeft gecoght in het 
bosch van Tongerloo ... mits hij daar voor twee en dertig guldens twee stuivers zal 
moeten betalen aan zijn erfgenamen binnen de twee volgende jaren. Item wilde hij 
testateur dat hij Jan Van Lommel in zijn testateurs clijn huijsken zal mogen blijven 
wonen tot den eerstvolgende half maart na zijn overlijden of tien guldens geld in de 
plaats, ten keuze van zijn testateurs erfgenamen en dit alles voor zijn getrouwe dienst 
aan hem testateur bewezen zowel in deze ziekte als anders. Daarmede dalende tot 
zijn resterende nalatenschap (alleenelijck gereserveert sijnen besten casacq sippen 
trijpebroeck ende fusiecq) verklaarde testateur te gunnen en te maken aan zijn 
vrienden ... 

 
Aldus gedaan binnen Schaatsbergen onder Olen, ten woonhuize van den testateur ter 
presentie van Joris Cluijts en Marten Van Lommel geburen als getuigen.  
 
Akte N° 13           24 maart 1754 
 
Testament:  in den naeme ons Heere amen  
 
Compareerde Jan Douwen Anthonissone daar moeder van leeft Joanna Maria Van Dijck 
inwoners van Gelindel onder Westerlo, ziek liggend te bed met de kinderpokxens, welke 
comparant verklaarde bij deze zijn laatste wil te kondigen en dat in de manieren hier 
volgende: 
 

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

- disopsitie van zijn tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke verklaarde hij 
testateur te gunnen, geven, laten en te maken aan zijn halfzusters en broers door zijn 
moeder verwekt met Peeter Verreckt in volle eigendom, dezelfde zijn enige en 
universele erfgenamen, ter exclusie van zijn eigen zuster en dat om redenen hem 
moverende ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd te Gelindel ten woonhuize en voor het ziekenbed van den 
testateur, ter presentie van Peeter Soeten en Anthoon Van Meerbeeck, geburen als getuigen 
hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 14           25 maart 1754 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerde Catharina Verbist Jansdochter daar moeder van was Maria Van Eijnde 29 
inwoonster van Bijlen, ziek liggende te bed welke comparante verklaarde bij deze haar 
laatste wil te kondigen en dat in de manieren hier volgende: 
 

- willende dat haar lichaam begraven zal worden in gewijde aarde en het laten doen 
van een begrafenis en andeer pieuse werken ter discretie van haar vader. 
 

 
29 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Verbiest – Maria Van Ende, nr. 2993, pag. 594. 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 41 

- dispositie van haar na te laten goederen, zowel haafelijke als erfelijke verklaarde zij 
testatrice te maken aan haar halfzusters en broers in volle eigendom en de touchte 
aan haar vader Jan Verbist gedurende zijn ganse leven en dezelfde haar broers en 
zusters door haar vader verwekt met Maria Van Eijnde (en te verwekken) haar enige 
en universele erfgenamen ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd in het gehucht van Bijlen onder Olen, ter presentie van Adriaen 
Bellens en Henderick Vertommen geburen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 

Dit x is het handmerk van Catharina Verbist verklaarde mits hare ziekte ende beven van 

haar hand niets anders te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 15           10 april 1754 
 
Compareerde Peeter Anthonis weduwnaar, inwoner van Olen welke comparant verklaarde 
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van den eerwaarde heer Bogaerts 
rentmeester van “ de clijne borssekens “ van Noorderwijk een som van vierhonderd 
guldens courant. 
 
Comparant stelde tot pand zijn comparants nieuw opgebouwd huis met aangelegen hof, 
gelegen in de plaats tot Olen. Palende rondom in de Plaatse van het voorzegde Olen. Item 
zeker plekske land gelegen tot Buul genaamd “ het buele blockxen “. Palende oost ... 
(leeg), zuid Geert Wouters, west Jan Van De Weijer en noord Jan Stijnen erfgenamen.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van den eerwaarde heer Vekemans 
(Guilielmus) en Joannes Franciscus Wuijts.  
 
Akte N° 16            17 april 1754 
 
Compareerde Franciscus Spits Janssone in huwelijk met Catharien Van Opstal, inwoners 
van Morkhoven, welke comparante bekende schuldig te zijn aan zijn broer Peeter Spits, nu 
inwoner van Herenthout, een som van honderd guldens courant. Gesproten vijfentachtig 
guldens voor den uitkoop van het huis aan “ St. Nicolaes Put “ tot Morkhoven en vijftien 
guldens genoten van Jan Spits voor en in den naam van Peeter Spits. 
 
Comparant is verbonden zijn persoon en goederen, roerende en onroerende waar en op 
welke plaats deze zullen bevonden worden ... Aldus gedaan en gepaseerd binnen Olen, ter 
presentie van Jan Van Hove en Adriaen Van Isschodt als getuigen. 
 
Akte N° 17           21 april 1754 
 
Testament:   in den naeme ons Heere amen  
 
Compareerde Anna Elisabeth Heijlen jongedochter daar vader van leeft Guilleam Heijlen 
30 en moeder van was Anna Heijns, inwoonster van Boekel onder Olen, ziek liggende te 
bed, welke comparante verklaarde bij deze haar laatste wil te kondigen in de manieren hier 
volgende:  
 

- willende dat haar lichaam begraven zal worden in gewijde aarde en het laten doen 
van een begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van haar vader. 
 

- dispositie van haar goederen, zowel haafelijke als erfelijke verklaarde zij testatrice te 
maken aan haar vader Guilleam Heijlen en zijn tegenwoordige huisvrouw voor de 

 
30 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Guihemus Heylen – Anna Hens, nr. 1150, pag. 233  
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touchte gedurende zijn verdere leven en na hun dood verklaarde zij testatrice te 
roepen haar halfzusters en broers die zij in deze tegenwoordige huwelijk hebben 
verwekt en zullen verwekken bij dezelfde haar vader en stiefmoeder voor de volle 
touchte en eigendom als voorzegd. Dit op last dat haar vader die zal ... missen doen 
celebreren in de kapel van Oevel tot lafenis hare ziele, en tevens uit te reiken aan 
Onze Lieve Vrouwe ter Gestelen onder Olen of de waarde van dien in geld ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Boekel onder Olen, ten woonhuize en voor het 
ziekenbed van de testatrice, ter presentie van Peeter Hermans en Adriaen Matthijs, geburen 
als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 18           1 mei 1754 
 
Compareerde Adriaen Menten in huwelijk met Dimphna Verdonck gehuwden en 
ingezetenen van Oevel, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit 
handen van Marten Wilms Martenssone, een som van twee honderd guldens courant ... 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ het oudt breedt ven “ gelegen in 
Gestel onder Olen. Palende oost de erfgenamen Catarien Verbist, zuid en noord Peeter Van 
Bijlen, west de kinderen Wilm Cluijdts. Groot omtrent een half bunder. Item “ den paijacker “ 
gelegen tot Bijlen. Palende oost Henderick Verbist, zuid Daniel Doos, west de kinderen 
Henderick Wilms en noord Adriaen Wilms. Groot 75 roeden. 
 
Compareerde den deze mede Daniel Doos, zwager van de comparant, inwoner van Olen, 
welke comparant verklaarde zich te stellen als coutionaris en borg principaal daarvan 
makende als zijn eigen schuld ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Jan Baptist Soeten en Cornelis Geerewaerts getuigen.  
 
Akte N° 19           4 mei 1754 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Peeter Lemie en Maria Anna Verachtert beiden gehuwden en ingezetenen 
van Olen, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante gezond, welke comparanten 
verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen. 
 

- willende dat na ieders respectieve aflijvigheid zullen moeten gecelebreerd worden 
twee honderd missen van requiem tot ieders ziele lafenis, ingeval zij geen wettige 
kinderen samen verwekken en komen achter te laten en ingeval van enige kinderen 
zal deze komen te cesseren in faveur der zelfde. 
 

- ten eerste legateerde, laten en maken zij aan het kapelleken van Meren honderd 
guldens wisselgeld om daarvoor jaarlijks te laten celebreren twee missen van 
requiem met “ den misere en profundus “ na elke mis tot lafenis van de testateurs ziel 
te vinden uit zijn testateurs erfgoederen na zijn aflijvigheid. Item laat en maakte hij 
aan hetzelfde kapelleken alsnog zeven guldens om gesteld te worden op het aldaar 
durende gebed. 
 

- dispositie van al hun tijdelijke goederen, ten eerste hun haafelijke effecten 
verklaarden zij te gunnen, geven, laten en maken aan elkaar in volle eigendom en 
tevens hun erfelijke goederen maken zij aan elkaar met de volle touchte gedurende 
hun verdere leven. En ingeval van testateurs vooraflijvigheid verklaarde hij dat zijn 
huisvrouw al zijn erfelijke goederen zal mogen verkopen van zijn moeders part om te 
kwijten en af te leggen hetgene hij testateurs voor schuld heeft bekend in het kopen 
en overnemen van de have ... 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekebed van de 
testateur, ter presentie van Adriaen Van Isschodt en Peeter Berre, geburen als getuigen 
hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 20           6 mei 1754 
 
Compareerde Peeter Leirs, zowel in eigen naam als in kwaliteit als voogd over zijn 
minderjarige zusters en broers, inwoners van Noorderwijk, welke comparant bekende 
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Willem Doos een som van honderd vijf 
en twintig guldens courant. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ de seven sillen “ gelegen tot ILLe 
onder Tongerlo. Palende oost den heer Dispensier van Tongerlo zuid Peeter Helsen, west 
Peeter Verstappen kinderen en noord de straat, gekomen van zijn ouders. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Jansen en Jan Van Hove als 
getuigen.  
 
Den ondergetekende Wilm Doos bekende voldaan te zijn van het bovenstaande kapitaal 
met al de verschenen intresten, door Peeter Leers Henderickxsone zo dat deze daarvan 
dienende voor volle quitte nu en ten eeuwige dage. Actum Olen 8 oktober? 1766. 
 
Akte N° 21            15 mei 1754 
 
Compareerden Joannes Augustinus Verheijen en Magdalena Verstockt beiden 
gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk op “ ’t Schremen Haeghe “, welke comparanten 
bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van den eerwaarde heer pastoor, 
Peeter Wouters en Jan Heijlen allen als proviseurs en ‘ voorsorgers ‘ van de Kerk van 
Noorderwijk, een som van zes honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve gelegen tot Noorderwijk genaamd “ het 
nieuw block “ noordwaarts omtrent “ het str...bosken “. Palende oost de kinderen 
Henderick ..., zuid den heer baron, west de erfgenamen Marten Schellens en noord de 
veldstraat, groot zes zillen. Item het klein huisje met de aangelegen erve in de Plaetse van 
Noorderwijk. Palende oost ... (leeg), zuid Mr. Joseph Du Rijbreu, west de straat en noord ook 
de straat. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van den eerwaarde heer 
Henderick (Jacobus) Bogaerts en Jan Baptist Heijlen als getuigen. 
 
Akte N° 22            16 mei 1754 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Joanna Verbist en Peeter Douwen beiden gehuwden en ingezetenen van 
Zoerle Westerlo in de Renderstraat. Zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in 
goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en 
dat in de manier hier volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zullen worden in gewijde aarde, het laten doen 
van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatst levende van 
hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, ten eerste prelegateerden en maakten zij aan 
Dimphna Douwen hun dochter honderd en vijftig guldens eens in consideratie van 
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haar gebrek, aan haar te tellen na de dood van de laatstlevende van hun beiden. 
Dispositie van hun resterende haafelijke en erfelijke goederen maken en laten zij 
deze aan elkaar in volle eigendom en volle touchte, op last aan de laatstlevende van 
aan ieder van hun kinderen nog ongetrouwd zijnde uit te reiken tweehonderd guldens 
eens voor vaderlijke of moederlijke legitieme portie ... Willende zij testateuren dat Jan 
Douwen hun zoon zal moeten? staan na de dood van de laatstlevende tot dat zijn 
broers en zusters tegenover hem zullen vergeleken zijn van hetgene hij meer zal 
hebben genoten volgens der testateuren notitieboek als hiervoor in deze testament 
staat gerekend.  

 
Kiezende de eerst stervende de laatstlevende van hun beiden tot oppermomboir of 
momboiresse van hun kind of kinderen ter exclusie van alle wetten of weesheeren. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Zoerle ten woonhuize en voor het ziekenbed van de 
testatrice, ter presentie van Andries Bogaerts en Jan Verbiest geburen als getuigen hiertoe 
aanzocht.  
 
Akte N° 23            17 mei 1754 
 
Conditie en voorwaarden op de welke Anna Verboven weduwe Peeter Helsen en haar 
kinderen op heden 17 mei 1754 naar voorgaande zondaagse proclamatiën zullen verkopen 
haar hierna te specificeren erfelijke goederen en schuur staande tot Boekel en andere 
gelegen onder Geel als elders. 
 
Ten eerste zo worden dezelfde verkocht tot kopers last zo van konde te schrijven, oproepen, 
kaasrbrandingen, goedenissen, kerkgeboden en generale hetgene op dezelfde goederen 
zou kunnen gevraagd worden voor heer en hof competent. Item zullen de kopers den 
hooiwas aanvaarden van stonden aan als over de schuur en landerijen te half oogst 
eerstkomende zonder enige pretentie te formeren van de tegenwoordige bezaaidheid en zal 
den pachter van “ den langenbempt “, “ de rietdelle “ of “ cauwaert “ hetzelfde dit 
aanstaande seizoen alsnog mogen maaien ... en zullen de kopers de lasten moeten 
aanvaarden met den Borgmeester van Geel aankomende in het jaar 1755 en onder Olen tot 
St. Jan ... 
 
Aldus zo zijn deze voorwaarden publiekelijk voorgelezen binnen Olen onder Tongerlo op het 
kantoor van mij notaris ter presentie van Jan Verboven en Jan Hermans als getuigen hiertoe 
aanzocht, ook present menigvuldige omstaanders.  
 
Ten eerste wordt te koop gesteld de kwebbe gelegen onder “ den kivitsdijck “. Palende oost 
dezelfde dijk, zuid Merten Matthijs, west Peeter Doos en noord Diel Verachtert met meer 
anderen. Groot een half bunder op last volgens de voorgelezen conditie gelegen onder Geel 
en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Peeter Van Roosbroeck 
om en mits een som van tachtig guldens en stelde de koper alsnog boven de voorzegde 
koopsom nog tien hoogen of verdieren, present Adriaen Moons en Peeter Verbist. Op 13 juli 
1754 is de kaars door mij notaris ontstoken en is met den uitgang dezelde Peeter Van 
Roosbroeck koper gebleven, present Peeter Berre en Joannes Franciscus Wuijts als 
getuigen. 
 
Den tweede koop “ den langenbemdt “ gelegen onder Geel. Palende oost Dimphna Verbist, 
zuid Maria Wilms kinderen, west Elisabeth Verboven alias “ quaden pot “ en noord ... (leeg) 
groot één zille.  
 
Item een derdel hooiwas in “ de rietdelle “ rijdende twee jaren in ”den cauwaert “ ende twee 
jaren in “ de rietdelle “ onder Geel. 
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Ten vierde zo wordt te koop gesteld zeker perceel erve gelegen tot Meren, genaamd “ het 
venneken “ leenroerig. Palende oost Jan Verboven, zuid Adriaen Laenen, west Maria 
Daems en noord de veldstraat. Groot omtrent veertig roeden en heeft daarvan Jan 
Verboven den handslag ontvangen na lagdurige roepen, om en mits een som van zes en 
veertig guldens en stelde de koper alsnog drie hoogen boven de gestelde som, present 
Marten Verbist en Adriaen Wouters. Op twee juli 1754 zo is de kaars door mij notaris 
ontstoken en is met den uitgang Jan Verboven koper gebleven mits de voorzegde som en 
hoogen, present Joannes Franciscus Wuijts en Peeter Barre als getuigen.  
 
De ondergeschreven Anna Verboven verklaarde te geven onherroepelijke macht en 
procuratie aan notaris Oniaerts om te gaan en compareren voor de Leenhoven van den 
advocaat Paulij en voor de wethouders van Geel en aldaar te doen den opdracht van de 
twee verkochte panden in ’s heeren handen zo en gelijk hier voor staat in de conditie van 
verkoping. Actum Olen 2 juli 1754 ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Peeter 
Barre als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter Van Roosbroeck en Jan 
Baptist Van Roosbroeck een som van negen en tachtig guldens en vijf stuivers in betaling 
van de koop van “ den kivitsdijck “ zijnde een kwebbe aldaar. Actum Olen 2 juli 1754.  
 
Akte N° 24           20 mei 1754 
 
Compareerden Jan Baptist Van Elsen en Peeter Van Elsen Peeterskinderen geboortig van 
Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Joseph Peeters een som van twee honderd guldens courant.  
 
Comparanten stelden tot pand hun comparant huis en binnengeleg gestaan tot 
Schaatsbergen. Palende oost de erfgenamen Marten Cluijts, zuid Jan Jacobs erfgenamen, 
west Christiaen Bouwen en noord den Schaatsbegsen aard. Groot drie zillen en een half.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilbort Bens en Peeter Jan 
Struijfs als getuigen. 
 
Akte N° 25           22 mei 1754 
 
Compareerde Joseph Meir 31 weduwnaar Anna Bellens inwoner van Olen, welke 
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Michiel Wilms Michielssone 
als voogd van de wezen Henderick Wilms, een som van honderd vijf en twintig guldens 
courant. 
 
Comparant stelde tot pand de erfelijke goederen op hem gecompeteerd uit hoofde van zijn 
zoon Marten Meir. Compareerde ten deze mede Anna Meir en Dimphna Meir de dochters 
van den eerste comparant geassisteerd met mij notaris in plaats van een voogd, welke 
comparanten zich stelden tot coutionarissen principaal en daarvoor ook te pand stelden hun 
respectieve personen en goederen, roerende en onroerende en wel speciaal tot pand 
stelden hun kindsgedeelte op hen gesuccedeerd.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joris Cluijts en Hendericus 
Wuijts als getuigen. 
 
 
 
 

 
31 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joseph Meir – Anna Bellens, nr. 1591, pag. 321.  



Notariaat Egidius Oniaerts 1753-1759  Pagina | 46 

Akte N° 26           25 mei 1754 
 
Compareerden Henderick Neijens 32 en Maria Verboven inwoners van Olen, welke 
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Michiel Wilms als voogd 
over de kinderen Henderick Wilms en Maria Heijlen een som van vijftig guldens courant. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het groot block “ groot een 
derdel. Palende oost Jan Sprengers, zuid Michiel Verhestraeten nomine uxoris, west de 
Herstraat en noord Peeter De Houwer nomine uxoris. Aldus gedaan en gepasseerd ter 
presentie van Adriaen Baeten en Peeter Cluijts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De voorzegde obligatie van vijftig guldens met de verlopen intrest van dien is aan den 
eerwaarde heer Wilms ingevolg quitte alhier gezien en ondertekend Mr. Wilms afgekweten 
zodat deze daarmede komt te cesseren, dood en teniet te zijn nu en ten eeuwigen dage. 
Actum 7 december 1785. 
 
Akte N° 27            10 juni 1754 
 
Compareerde de heer Engelbertus François Van Cannaert, heer in Turnhout, heer van de 
Wittegracht, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn heers comparants 
huis, schuur, stal, paardenstal, bakhuis met al de landerijen, weiden en heiden, gestaan op  
“ de witte gracht “ onder Zoerle Westerlo en dat aan Jan Hemels in huwelijk met Maria 
Meesens, ten deze present die verklaarde deze te aanvaarden zo hij het reeds in gebruik 
heeft en dat om en mits een som van vijf en zeventig guldens voorlijf en vijf en twintig 
veertelen goed en leverbaar koren en zes loopen boekweide Lierse maten. 
 
Vermelding van enkele verhuur voorwaarden: 
 

- item sal hij pachter de verhuerde goederen in’t geheel ofte deel niet mogen voort 
verhueren aen anderen ten sij met speciale consent van den heer verhuerder op 
pene daer op staende ... ende sal hij moeten doen alle kerren vervoeren met hout ten 
woonhuijse van den heere verhuerder oock sonder daer voor iets te mogen 
pretenderen ... 
 

- item sal hij pachter mogen cappen het hout staende op de ... erve soo en gelijck het 
fasseel mes, te weeten den houtwasch in de bosse met den anderen pachter ieder 
voor de hellight ... behoudelijck dat den heere verhuerder aen sigh is reserveerende 
het elsen hout staende beneffens den vijver nevens het hofken naest het straetken 
met twee à drij eijcke stroncken daer op staende ... ende ingevalle den heere 
verhuerder eenighe opkeeringhe noodigh hadde met savel oft aerde soo al hij 
pachter jaerlijkcx moeten keeren ende savel voeren sonder last van den heere 
verhuerder ... 
 

- Item sal hij pachter niet mogen toestaen datter eenighe ander beesten op des heere 
gronden sullen mogen hoeden ofte weijden hetzij koijen, kalveren, schaepen, 
peerden ofte veulens sonder consent van den heere verhuerder.  
 

- Item sal hij pachter geen gesagh hebben aen het eijcken houdt in “het sillegen 
bosch“, kelderen liggende in sijne bedde op de waer ande van nieuws geplante ende 
gelijck van oudts is geplogen ende gekapt: gelijck hij pachter geene schaepen ofte 
koijen en sal mogen houden in eenighe boschen ofte eesters van den heer 
verhuerder op pene van speciale huerbraecken ...  
 

 
32 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Henricus Neijens – Maria Verboven, nr. 1714, pag. 348. 
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- Item sal hij pachter jaerlijckx moeten leveren omtrent bavomis eenen vetten haemel 
... Item sal den pachter jaerlijckx moeten leggen twee maeten seepasschen 33 om 
claever te saijen alles sonder cost van den verhuerder ... 

 
Den huurder stelde hiervoor zich te verbinden zijn persoon en goederen, en wel speciaal zijn 
koeien, paarden, schapen, granen ten velde zowel gedorste en ongedorste en al wat hij van 
eigendom heeft.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Guilielmus Van Mechelen als geloofwaardige (getuigen)  
 
Akte N° 28           10 juni 1754 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerde Adriaen Van Isschot 34, jongman bejaard en zich zelve zijnde, inwoner van 
Olen onder Tongerlo, welke comparant liggende ziek te bed en verklaarde bij deze zijn 
laatste en uiterste wil te kondigen en dat in de manieren zo en gelijk hier is volgende: 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zal worden in gewijde aarde in de parochiale kerk 
van Olen, met een eerlijke uitvaart en daarboven dat kort na zijn aflijvigheid hem 
zullen nagedaan worden twee honderd missen van requiem tot lafenis zijner ziel. 
 

- Dispositie van al zijn goederen, eerst legateerde en maakte hij aan Theresia 
Barre het koperen ketelken met al zijn tinwerk opdat dezelfde zijn ziele 
gedachtig zoude zijn. Item laat en maakte hij aan Maria Van De Weijer zijn 
nicht al zijn have en meubilaire effecten, klederen, lijnwaad, bed, pot, ketel 
alsdan alleen gereserveerd de contante penningen, zowel gouden als zilveren 
munten tot het effectueren van zijn uitvaart, missen en andere pieuse werken. 
Waarmede gekomen tot de nalatentschap van zijn erfgoederen verklaarde de 
testateur deze te gunnen en geven aan Dilis Van Ischot zijn broer en dit 
gedurende zijn leven en na zijn dood te succederen in volle eigendom aan zijn 
na te laten kind of kinderen ... 

 
Kiezende voor zijn uitvoerder van dit testament Jan Van Hove zijn gebuur ... opdat er gene 
fraude ofte onrechtvaardigheden in zijn sterfhuis zoude geschieden ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo ten woonhuize van den testateur, ter 
presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Peeter Lemie, geburen als getuigen hiertoe 
aanzocht.  
 
Akte N° 29           10 juni 1754 
 
Compareerden Jan De Ceuster in huwelijk met Anna Maria Boeckx inwoners van 
Oosterwijk, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Cornelis 
Heijns inwoner van Hezewijk, een som van honderd guldens courant. Comparanten stelden 
tot pand zeker perceel erve genaamd “ het cruijsblock “ groot een half bunder gelegen aan 
de baan gaande van Oevel naar Mechelen. Palende oost Diel Vermeulen, zuid de 
erfgenamen Adriaen Verstappen, west Cornelis van Poel en noord de voorzegde baan. 

 
33 Seep assen: Zeepasch, asch door zeepzieders gebruikt bij de bereiding van zeep, hoofdzakelijk 
 genoemd met betrekking tot het gebruik als mest. Een seep: loop of beek. Mogelijk zware of  
 kleverige klei (uit de beek). 
34 De Sint- Martinuskerk te Olen, J Lauwerys: Olenaars begraven in de kerk, 13 juni 1754 Adrianus  
 van Isschodt, 65 jaar ongehuwd  
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus 
Wuijts en Jan Hemels als getuigen.  
 
Akte N° 30           11 juni 1754 
 
Compareerden Maria Douwen weduwe Peeter Van Dijck en Jan Baptist Van Dijck haar 
zoon, inwoners van Zoerle Westerlo, welke comparanten bekenden schuldig te zijn aan Jan 
Baptist Storms van zuiver genoten penningen een som van honderd guldens courant. 
Comparanten zijn verbonden en tot pand te stellen hun personen en goederen, present en 
toekomende, roerende en onroerende ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter 
presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Franciscus Wijnants als getuigen.  
 
De ondergeschreven Anna Catharina Helsen Jansdochter bekende ontvangen te hebben 
van Maria Douwen en Jan Baptist Van Dijck haar zoon de bovenstaande honderd guldens 
en de intrest van dien zo uit kracht van haar procuratie van Andries Smolders voogd van 
het kind van Jan Storms Michielssone, gedateerd binnen Antwerpen op 2 februari 1768 
alhier gezien en gebleken zodat deze is dienende voor volle kwitantie dienvolgens de 
voorzegde obligatie komt te cesseren dood en teniet. Actum 13 februari 1768.  
 
Akte N° 31           12 juni 1754 
 
Compareerden Jan Steijnen in huwelijk met Elisabeth Wouters inwoners van Buul, welk 
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Marten Daems 
een som van honderd en vijf en twintig guldens courant.  
 
Waarvoor comparanten speciaal tot pand stelden zeker perceel erve gelegen tot Buul, groot 
ander half zille. Palende oost Jan Van De Weijer, zuid Jan Pauwels, west Adriaen Wouters 
en noord de straat gaande van de Buulmolen naar Olen. Item zeker perceel van hooiwas 
gelegen onder Herentals aan “ het Oolens broeck “ groot omtrent ander half zille. Palende 
oost “ den slept “, zuid Marten Van Lommel, west dezelfde en noord de Nete.  
 
Aldus gedaan en gapsseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Peeter Barre en 
Joannes Franciscus Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 32            7 juli 1754 
 
Compareerde Adriaen Lemie inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te 
hebben zeker zijn comparante huis, stal, schuur met de landerijen, weiden, heiden en 
hooiwas gestaan en gelegen in de Plaetse van Olen en dat aan Catharina Wilms weduwe 
Geraerdt Snijers en Jan Snijers haar zoon, ten deze present die deze huizinge cum 
annexis alzo in huur accepteerden om en mits een som van veertig guldens voorlijf en vijf en 
twintig veertelen koren en drie veertelen boekweit jaarlijks mits hetzelfde aan hun zeer wel 
bekend is mits hun tegenwoordig gebruik.  
 
Enkele huurvoorwaarden: 
 

- item sullen sij pachters moeten leggen drij hondert walmen stroij op sijn gelijcke 
grootte ende gewicht waertegens sij mogen cappen alle het schaerhoudt aen en in  
“ den broeck cant “, mede aen “ het broeckx hof “, aen “ den haegdoren ”, “ het 
hooglicht “, “ het kessens ven “ noord en oostwaerts, “ het binnenblock ” ende aen 
“ het beggijnhof “, alle vijf jaeren iederen cap … 
 

- Item sullen huerders niet moghen kappen in “ den honinck ende polder “ voorder 
dan de voorden ende hooftruggen. 
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- Item sullen huerders jaerlijckx mogen leggen tachentig maeten seepasschen de 

hellight van den coopprijs te corten aen de voorlijf sonder meer om haever ende 
claever te saijen.  
 

- Item sullen sij huerders jaerlijckx moeten voeren twee kerren coren naer Lier sonder 
cost van den verhuerder dan alleenelijck daervooren te hebben vier stuivers.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Heijlen en Joannes 
Franciscus Wuijts. Depost is alsnog aan den verhuurder gereserveerd op “ het begijn “ het 
hoekse gelijk de aardappelen nu zijn geplant.  
 
Akte N° 33           14 juli 1754 
 
Compareerden Marten Mattheijs en Jan Baptist Mattheijs zijn zoon inwoners van Olen, 
welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparante huizinge, schuur, 
stal met de landerijen, weiden, hooiwas en heiden zo en gelijk dezelfde actueel in gebruik is 
bij Franciscus Laenen en dat aan de huurder zeer wel bekend is zo hij verklaarde, en dat 
aan Jan Baptist Janssens zijn schoonzoon, ten deze present die hetzelfde alzo in huur 
accepteerde om en mits een som van dertig guldens voorlijf en twaalf veertelen koren 
jaarlijks.  
 
Item zal de huurder jaarlijks mogen slagen in “ de meerderbemdt “ twee roeden rus. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Jan De 
Ceuster als getuigen.  
 
De bovenstaande huur wordt door beide partijen verder gezet voor zes jaar mits dat de 
huurder maar zal geven voor voorlijf vier en twintig guldens jaarlijks, alzo Marten Matthijs 
aan hem nam de kamer, in te gaan vanaf half maart 1761 en dat de pachter alle jaren mag 
slagen twee roeden rus in “ den meerderbemdt “ en aan de verhuurder twee karren droge 
rus ’t huis te voeren zonder te korten aan zijn huur. Actum 21 september 1760, present 
Peeter Van Houdt en Carolus De Pranger, schaliendekker.  
 
Akte N° 34            21 juli 1754 
 
Compareerde Peeter Verboven Martenssone inwoner van Olen als gelaste van de weduwe 
Cluijts, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben haar comparante huis, hof, schuur, 
stal, landerijen, weiden en heiden gestaan tot Olen ten gehucht van Gerheijen en dat zo en 
gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Jan Van Looij en dat aan Peeter Van Gelder 35 en 
Maria Michiels gehuwden ten deze present allen inwoners van Olen, welke laatste 
comparanten verklaarden de voorzegde huizinge cum annexis alzo in huur accepteerden om 
en mits een som van één en twintig guldens voorlijf en twaalf en een half veertel korenpacht 
daarvan jaarlijks een kar te voeren naar Mol ten huize van de verhuurster.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joseph Meer en Hendrick Van 
Gelder als getuigen.  
 
Akte N° 35           11 augustus 1754 
 
Compareerden Marten Peeters en Marten Menten als voogden over het enige weeskind 
van Guiliam Peeters en Maria Caers, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben 
zekere weide genaamd “ de brulen “ gelegen onder Olen in “ de Vierhuijsen “. Item zekere 
heide genaamd “ de postelen heijde “ ook onder Olen groot drie zillen en dat aan Adriaen 

 
35 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Van Gelder – Maria Michiels, nr. 2577, pag. 513.  



Notariaat Egidius Oniaerts 1753-1759  Pagina | 50 

Bellens Peeterssone en Peeter Baeten, ten deze present die dezelfde panden 
accepteerden om en mits een som van vijftien guldens voor de weide en twee veertelen 
koren voor de heide jaarlijks.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Geerewaerts en Jan 
Van Hove als getuigen. 
 
Akte N° 36          12 augustus 1754 
 
Compareerde Jacobus Verbist inwoner van Herenthout, welke comparant verklaarde 
verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis en hof met de voorste kamer naast de 
keuken (mits de verhuurder aan hem reserveerde het kamerke naast den hof van Adriaen 
Lemie) met het plekske achter aangelegen, zo en gelijk hetzelfde actuaeel in gebruik is bij 
Jan Baptist Jansen en dat aan Guilleam Van Mechelen 36 in huwelijk met Elisabeth Van 
Roosbroeck, ten deze present die hetzelfde huisje cum annexis gestaan in de Plaats van 
Olen alzo accepteerden om en mits een som van veertien guldens en tien stuivers voorlijf 
jaarlijks.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan De Ceuster en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen. Item zal hij huurder zijn gezaagde delen mogen leggen op de 
zolder zonder tegen zeggen. 
 
Akte N° 37           19 augustus 1754 
 
Compareerde Jan Van Hove weduwnaar, inwoner van Olen welke comparant verklarde 
verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, schuur en stal met de heiden en weiden en 
landerijen gestaan tot Hezewijk onder Olen en dat aan Peeter Peeters en Anna Verheijen 
inwoners van Noorderwijk, ten deze present die het voorzegde huis cum annexis in huur 
accepteerden om en mits een som van twee en twintig guldens voorlijf, zeven veertelen 
koren en zes loopen boekweit.  
 
Item zal hij pachter moeten betalen de jaarlijkse cijnzen uitgaande aan zijne excellentie de 
heer markies van Westerlo, bestaande in anderhalf loopen evie en één oord, één duijt cijns, 
zonder te korten aan zijn huur.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Bellens en Nicolaes 
Goethalx. 
 
Akte N° 38           2 september 1754 
 
Compareerde Maria Bax weduwe Peeter Heijlen, ten deze geassisteerd met Guilleam 
Heijlen welke comparante verklaarde verhuurd te hebben aan Franciscus Stoop inwoner 
van Oevel zeker perceel land gelegen tot het voorzegde Oevel aan de kapel, genaamd “ het 
vel block “ groot omtrent de vijf zillen. Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid Marten Van 
Bijlen met meer anderen, west Jan ’t Sijen en noord de erve van de voorzegde abdij en dat 
aan Franciscus Stoop ten deze present die hetzelfde in huur accepteerde mits een 
kwantiteit van negen veertelen koren, bovendien te doen celebreren jaarlijks een jaargetijde 
voor Maria Bellens en Peeter Mertens en bovendien te betalen alle dorpslasten die er op 
en over de voorzegde erve zullen gevraagd worden ... 
 
Item zal hij pachter zijn jaarlijkse korenpacht moeten leveren in Lierse maten wel gewand in 
de Abdij van Tongerlo of elders tot Noorderwijk waar het hem gevraagd werd ... Aldus 

 
36 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Guilielmus Van Mechelen – E. Roosbroeck, nr. 2811, p. 559. 
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gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Anthonis en Peeter Peeters als 
getuigen.  
 
De bovenstaande huur is verder gezet voor zes jaar op de voorzegde conditie van betaling 
dit voor een termijn van zes jaar, mits hij Jan Stoop heeft gehadt den houtkap eer hij 
landwinning hadt mits het alle zes jaar wordt gekapt ... Actum 6 december 1760.  
 
Akte N° 39          9 september 1754 
 
Compareerde Maria Verboven laatstemaal weduwe van Adriaen Geerewaerts inwoonster 
van Olen ten deze geassisteerd met mij notaris in plaats van een voogd, welke comparante 
verklaarde verhuurd te hebben zeker haar comparante huis, hof, schuur, stal, heiden, weiden 
en landerijen, gestaan en gelegen in “ den hoeck ” gehucht van Doffen onder Olen en dat 
aan Jan Baptist Cluijts en Elisabeth Van De Weijer zijn huisvrouw die hetzelfde in huur 
accepteerden om en mits een som van twintig guldens voorlijf jaarlijks en zeventien 
veertelen goed leverbaar koren gezuiverd met de vlegel en wan (Lierse maten), te leveren 
ten huize van de verhuurster. 
 
Item sal hij pachter geenen rusch ofte schadden mogen steken als in “ den roubosch “ ... 
item sal sij verhuerderesse mogen rusghen ofte moere verkoopen op “ den mommaert “ als 
elders mits hem huerder te consenteeren à rate dat den kercke en de hijligh geest hoijwas 
zal worden verheurt ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Marten Bleerinckx als getuigen. 
 
Akte N° 40           30 september 1754 
 
Compareerden Peeter Cluijts Martenssone inwoner van Olen, welke comparant bekende 
ontvangen en opgebeurd te hebben een som van zestig guldens courant in het teniet doende 
van een gelijke kapitale rente uit handen van Mr. Joseph Du Rijbreu betalende voor 
Dimphna Bulckens weduwe Adriaen Cluijts waarvan deze is dienende voor volle en 
absolute quitte. 
 
Compareerde ten deze mede Michiel Wilms Michilssone dewelke verklaarde zich te stellen 
als coutionaris en borg principaal voor de voorzegde kapitale penningen ... Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Guilleam Van 
Mechelen als getuigen. 
 
Akte N° 41           4 oktober 1754 
 
Compareerden Catharina Spaepen weduwe Jan Van Castel ten deze geassisteerd met 
Henderick Van Castel haar zoon, inwoners van Gehagen onder Olen welke comparanten 
bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan Laenen 37 en Anna 
Catharina Wilms ook gehuwden en inwoners van het voorzegde Gerhagen, een som van 
vier honderd guldens courant. 
 
Comparanten zijn speciaal verbonden en tot pand stellende zeker hun comparante huis met 
hof en binnengeleg, groot omtrent een derdel. Palende oost Dimphna Huijsmans, zuid de 
straat, west en noord Henderick Verboven. Ingeval de rentgelders ten achteren bleven van 
de gestelde intrest te betalen zo geven zij van nu af onherroepelijke procuratie en macht aan 
de voorzegde Jan Laenen of actie hebbende om de voorzegde huizinge cum annexis te 
aanvaarden met macht om hetzelfde te verhuren of zelf te gebruiken als zijn eigen(dom), ook 

 
37 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Laenen – A.C.Willems, nr. 1375, pag. 279.  
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macht om hetzelfde te verbeteren van timmeragie, plantagie van bergen ende daelen. 
Gevende zij comparanten in het geval voorzegd onherroepelijke procuratie en macht aan 
ditto Jan Laenen om het voorzegde huis cum annexis tot verhaal van zijn onbetaalde intrest 
en kapitaal gedane verbeteringen en betaalde cijnzen te verkopen hetzij publiek of uit de 
hand met macht om kopers daar in te goeden voor heer en hof competent welke Jan 
Laenen et uxor ten deze present hetzelfde in het geval voorzegd alzo accepteerde en in 
dank heeft aangenomen zonder enige verdere pretentie te mogen intenteren op de 
rentgelders dan voorzegd staat.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Adriaen Lemie en Joannes Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
De ondergeschrevene Adriaen Van Castel en Maria Elisabeth Van Castel in huwelijk met 
Adriaen Van Castel (bekenden betaald te hebben) het bovenstaande kapitaal met de 
intrest, zodat dezelfde obligatie daarmede komt te cesseren dood en teniet, nu en ten 
eeuwigen dage. Actum 24 juli 1777.  
 
Akte N° 42          4 oktober 1754 
 
Compareerde Jan Laenen in huwelijk met Anna Catharina Wilms inwoners van Olen welke 
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Michiel Wilms, een 
som van honderd acht en twintig guldens, vijftien stuivers en één oord, waarvan deze is 
dienende voor volle en absolute quitte.  
 
Comparant beloofde van jaarlijks een som van vijf guldens intrest te betalen en stelde tot 
pand zijn persoon en goederen, roerende en onroerende waar en op welke plaats deze 
zullen bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Henderick Van Castel en Adriaen Baeten als getuigen.  
 
De boven en hiervoor staande obligatie van honderd acht en twintig guldens vijftien stuivers 
is gekweten door Jan Laenen Adriaensone met alle verlopen intresten aan Anna Maria 
Willems Henderickxdochter 38, weduwe Guilleam Janssens op den 25 juni 1771, volgens 
manuele cassatie alhier in het origineel getoond. Actum Olen 1 september 1771.  
 
Akte N° 43          7 oktober 1754 
 
Compareerden Adriaen Van Beijlen in huwelijk met Anna Verbist inwoners van Geheze, 
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Michiel 
Verhestraeten nomine propris, een som van twee honderd en vijf en twintig guldens 
courant. Comparanten stelden tot pand zeker perceel land groot omtrent één bunder, 
gelegen aan den Doffensen heikant. Palende oost de kerk van Olen, zuid Marten Van 
Lommel, west dezelfde en noord Marten Van Beijlen.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus 
Wuijts en Marten Geijsels als getuigen.  
 
Akte N° 44           19 oktober 1754 
 
Compareerden Jan Baptist Wuijts en Catharina De Busser gehuwden en ingezetenen van 
Noorderwijk welke comparanten bekenden verhuurd te hebben aan Jan Van Passel en 
Maria Siegers zeker hun comparant huis, landerijen, weiden en heiden gelegen binnen Olen 
als elders aan hen huurders wel bekend zo zij verklaarden en actueel in gebruik bij 

 
38 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Henricus Willems – Maria Heylen, nr. 3597, pag. 705.  
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Henderick Verwimp en dat om en mits een som van twintig guldens en veertien veertelen 
koren jaarlijks.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Vertommen en Paulus 
Rombouts als getuigen.  
 
Akte N° 45          19 oktober 1754 
 
Compareerden Franciscus Stoop inwoner van Oevel, welke comparant bekende ontvangen 
en opgebeurd te hebben uit handen van Egidius Lauwereijs inwoner van Borsbeek bij 
Antwerpen, een som van honderd guldens courant. Hij comparant is verbonden tot pand te 
stellen zijn persoon en goederen roerende en onroerende waar en op wat er ter plaatse 
bevonden zal worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes 
Franciscus Wuijts en Michiel Willems als getuigen.  
 
Den ondergeschrevene Peeter Boeckx in huwelijk met Catharina Lauwereijs bekende 
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Franciscus Stoop de bovenstaande 
kapitale penningen van honderd guldens obligatoir door hem Franciscus Stoop verleden in 
faveur van Egidius Lauwereijs, zodat deze is dienende voor cassatie nu en ten eeuwigen 
dage dienvolgens dood en teniet. Actum Olen 2 juni 1761. Peeter Boeckx. 
 
Akte N° 46          3 november 1754 
 
Compareerden Adriaen Van Elsen en Joanna Aerts beiden gehuwden en ingezetenen van 
ILLe onder Tongerlo, welke comparanten verklaarden met warme hand onherroepelijk bij 
donatie inter vivos dat men noemde gift onder levenden te geven in volle eigendom aan 
Peeter Spaepen voor hem, zijne hoiren en nakomelingen zeker twee heiden gelegen tot 
ILLe onder Tongerlo verkregen bij koop tegen de erfgenamen heer Paulij. Palende oost 
Wouter Balens, zuid een gemeente heide geweest en Adriaen ’t Sijen, west de kinderen 
Adriaen Verstappen en kinderen alias “ liskens jaen “ en noord Peeter Helsen bij koop en de 
voorzegde Adriaen Verstappen, samen groot over het half bunder.  
 
Dit op last dat hij Peeter Spapen zal op hem moeten nemen alle verachterde cijnzen die op 
voorzegde heiden zullen bevonden worden ... welke Peeter Spapen ten deze present 
verklaarde de voorzegde erve of heide alzo op de voorberoepen lasten te accepteren met 
belofte de donnanten nog kans te laten houden hun veldeke te labeuren en om te ploegen uit 
hoofde van “ goetgunstigheijt “ ... belovende zij donnanten de voorzegde donatie te hebben 
gedaan uit pure genegenheid en affectie ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo op mijn kantoor, ter presentie van 
Joannes Franciscus Wuijts en Martinus Bleerinckx, geburen van mijn notariaat als getuigen.  
 
Akte N° 47          9 november 1754 
 
Compareerden Henderick Van Ouijtsel inwoner van Zoerle zich sterkmakende voor zijn 
condividenten, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Augustinus Swolfs en 
Josina Kempenaers zeker zijn comparante huis met schuur, stal, landerijen, weiden, 
beemden en heiden samen groot omtrent de tien bunders gelegen tot Damseinde zowel 
onder Tongerlo als Westerlo. Hetzelfde actueel in gebruik bij Cornelis Dirckx, aan hem 
huurder bekend zo hij verklaarde vermits hij hetzelfde zeer wel betreden heeft en in huur 
accepteerde om en mits een som van vier en twintig guldens voorlijf en twaalf veertelen 
koren jaarlijks te betalen.  
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Welke Augustinus Wolfs ten deze present verklaarde het voorzegde huis cum annexis alzo 
in huur aan te nemen op al de voorberoepen lasten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Joannes Verheijen en Christiaen Wolfs (Swolfs) als getuigen. 
 
Akte N° 48          11 november 1754 
 
Compareerden Marten Peeters in kwaliteit als voogd over de nagelaten wezen wijlen 
Guilleam Peeters en Maria Caers en Marten Meijnten als toeziener over de voorzegde 
wezen, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparante 
weeshuis, schuur, stal, landerijen, weiden en heiden, groot te samen twee bunders zo en 
gelijk hetzelfe in gebruik is geweest bij Franciscus Thijs en dat aan Adriaen Boeckx in 
huwelijk met Dimphna Deckers ten deze present die de voorzegde huizinge gestaan aan  
“ het otterven “ tot Olen cum annexis alzo accepteerden om en mits een som van twaalf 
guldens voorlijf en zeven veertelen goed leverbaar koren jaarlijks. 
 
Compareerde ten deze mede Elisabeth Smets en Willem Verhaert de moeder van de 
huurder welke verklaarde zich als coutionaris en borg te stellen voor de voorzegde jaarlijkse 
voorlijf, korenpacht en de dorpslasten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Henricus Meir als getuigen. 
 
Akte N° 49           21 november 1754 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Joannes Martinus Heijlen en Catharina Mertens beiden gehuwden en 
ingezetenen van Oevel, beiden gezond van lichaam welke comparanten verklaarden bij deze 
hun laatste wil te kondigen en dat in de manieren hiervolgende:  
 

- willende dat hun lichamen begraven zullen worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de langstlevende 
van hun beiden. Willende tevens dat ze begraven worden in de parochie kerk van 
Oevel met een eerlijke uitvaart volgens staat en conditie op last van vijf en twintig 
missen. 
 

- dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke, gunnen geven, 
maken en laten zij aan elkaar, op last dat de laatstlevende hun enig kind of kinderen 
moeten onderhouden tot deze een leeftijd hebben bereikt van vijf en twintig jaar of 
gekomen tot een honerabele staat, hetzij geestelijk of wereldlijk en alsdan aan één of 
ieder dezelfde uit te reiken een som van vijf en twintig guldens eens voor vaderlijke of 
moederlijke portie ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mijn notariaat, ter presentie 
van Peeter Verboven en Cornelis Geerewaerts geburen als getuigen.  
 
Akte N° 50           21 november 1754 
 
Compareerde Jan Laenen in huwelijk met Anna Catharina Willems inwoner van Gerhagen 
onder Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, 
schuur, stal, landerijen, weiden en heiden te samen groot omtrent tien zillen gestaan en 
gelegen te Gerhagen, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij de weduwe van Jan Van 
Castel en dat aan Adriaen Bellemans en Elisabeth Huijsmans ook inwoners van 
Gerhagen die dezelfde huizinge cum annexis alzo in huur accepteerden mits een som van 
één en twintig guldens voorlijf en negen veertelen koren en bovendien te betalen alle 
dorpslasten die er op de voorzegde huizinge, schuur, stal, hof en binnengeleg en een half 
bunder land er binnen Olen zullen gemaand of gevraagd worden ... en de landerijen zowel 
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gelegen onder Olen als Geel zal hij pachter moeten geven acht stuivers in iedere bede of 
subsidie hoeveel daar ook mocht gevraagd worden en dat voor zes jaar met die jaar ieder 
zijn keuze te maken van te scheiden die scheiden wil, mits elkaar voor Bavomisse behoorlijk 
daarvan te verwittigen.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Marten Hoes als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 51           25 november 1754 
 
Compareerden Peeter Bellens 39 in huwelijk met Catharina Bellens inwoners van Doffen 
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Cornelis Laenen 
Adriaenssone een som van twee honderd guldens courant.  
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel land groot ander half zille, gelegen tot Doffen. 
Palende oost Jan Van Gansen, zuid de straat, west Anna Verluijten en noord de erfgenamen 
Cornelis Laenen. Item zekere dries groot een derdel gelegen in de Thenus straat. Palende 
oost de weduwe Jan Van Gansen, zuid de straat, west Michiel Wilms en noord Peeter De 
Houwer. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes 
Franciscus Wuijts en Jan Van Hove als getuigen.  
 
Den ondergeschrevene als erfgenaam van Cornelis Laenen Peeterssone bekende 
ontvangen te hebben van Peeter Bellens op korting van het hier bovenstaande kapitaal van 
twee honderd vijftig guldens, zo dat er maar rest voor de weduwe en kinderen van de 
voorzegde Peeter Bellens honderd en vijftig guldens courant. Actum Olen 6 juni 1762. 
Getekend Peeter Deckers. 
 
De ondergeschrevene Peeter Deckers bekende ten volle voldaan te zijn van het 
bovenstaande kapitaal van twee honderd guldens van de weduwe van Peeter Bellens, mits 
dezelfde moet betalen aan de notaris Oniaerts de aalmoezen van vijftig guldens voor de 
armen van Olen. Actum 26 maart 1761. Peeter Deckers. 
 
Akte N° 52           25 november 1754 
 
Compareerde Adriaen Verboven inwoner van Oosterwijk en Cornelis Wouters inwoner van 
Noorderwijk, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben hun comparante huis, 
schuur, stal, landerijen, weiden en heiden tesamen groot omtrent vijf bunders, gestaan en 
gelegen tot Oosterwijk en dat aan Marten Goossens en Isabella Roosbroeckx, 
tegenwoordige pachter ten deze present en die dezelfde huizinge cum annexis opnieuw in 
huur accepteerde om en mits een som van vijftig guldens voorlijf en negentien veertelen en 
een half goed leverbaar koren ... 
 
Item sal hij pachter jaerlijckx moghen slaeghen twee roeden rusch in “ het gheelen broeck “ 
omtrent “ het moniken goor “ ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus 
Wuijts en Jan Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht. Deze huur verder aangegaan voor de 
volgende drie jaar te beginnen half maart 1758. Cornelius Wouters, Adriaen Verboven, 
Martinus Goossens.  
 
Akte N° 53          25 november 1754 
 
Testament:  In den naeme ons Heere Jesu Christi amen 

 
39 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Bellens – Catharina Bellens, nr. 175, pag. 36.  
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Compareerde Anna Catharina Heijlen en Joannes Franciscus Batens beiden gehuwden 
en ingezetenen binnen Aarschot aan de grote markt in “ den groenen haerdt “ beiden hun 
verstand, memorie en vijf zinnen wel machtig welke comparanten verklaarden bij deze hun 
laatste wil te kondigen in de manieren hier volgende:  
 

- Willende dat hun lichamen zullen begraven worden in gewijde aarde, het laten doen 
van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende van 
hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als erfelijke goederen, 
verklaarden zij testateuren te gunnen, geven, laten en te maken zij aan elkaar in volle 
eigendom op last dat de langstlevende van hun beiden hun na te laten kind of 
kinderen te samen verwekt eerlijk zal moeten opvoeden tot behoorlijke staat en 
ouderdom en alsdan aan ieder dezelfde uit te reiken hun gerechtigde legitieme portie 
van de eerststervende ... Ingeval van de testatrice voor aflijvigheid zo verklaarde zij 
insgelijks haar enige dochter van haar eerste huwelijk te excluderen uit haar 
nalatenschap met haar legitieme portie te prevenieren uit haar erfelijke goederen op 
haar dochter gedevalueerd. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Aarschot ten huize van de testateuren, ter presentie 
van Jacobus Weijnants inwoner van Zoerle Parwijs en Jan Franciscus Blo(e)ms gebuurman 
naast de testateuren 
 
Akte N° 54         27 november 1754 
 
Testament:   in de naeme ons Heere amen  
 
Compareerde Joannes Van Loo en Anna Maria Janssens beiden gehuwden en 
ingezetenen van Wiekevorst, beide comparanten gezond van hart alhier binnen Olen welke 
verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dat in de manieren hiervolgende en opdat 
des te beter zijnde effect zouden sorteren zo gebruiken zij testateuren daartoe de open 
brieven van octrooi verworven in hare Majesteits Souvereine Raad van Brabant de dato 15 
juni 1754 bij de Keizerin en Koninging ondertekend J. J.Ingelberts en bezegeld met hare 
Majesteits grote zegel in rode was onder aanhangende met perkament.  
 

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

- dispositie van hun goederen zowel haafelijke als erfelijke maken zij aan elkaar in 
volle eigendom de roerende en onroerende na de dood van de laatstlevende te 
succederen op hun kinderen of kind en ingeval er geen kinderen, hoiren of 
nakomelingen kwamen, zo wilden zij testateuren dat hun erfelijke goederen weder 
zullen keren ter zijde daar die van gekomen zijn op last dat de laatstlevende zal 
verobligeerd zijn hun alsnog ongetrouwde kinderen eerlijk naar staat te brengen tot 
ze tot een behoorlijke ouderdom gekomen zijn en alsdan aan ieder hetzelfde uit te 
reiken zoveel als ieder van hun kinderen nu tot huwelijk zijnde hebben genoten # te 
weten 500 guldens ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Franciscus Wuijts en Adriaen Sterckx, inwoner van Heultje onder Westerlo. 
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Akte N° 55          26 november 1754 
 
Compareerde Nicolaes Heijlen en Egidius Bouwen inwoners van Zoerle, welke 
comparanten in kwaliteit als wettige aangestelde voogden van de nagelaten kinderen 
Nicolaes Heijlen en Elisabeth Bouwen bekenden wegens de voorzegde wezen schuldig te 
zijn aan Amandus Helsen ook inwoner van Zoerle Parwijs in huwelijk met Anna Catharina 
Van Borghstadt een som van vierhonderd en vijftig guldens courant, volgens manueel 
briefken mij notaris ter hand gesteld.  
 
Comparanten stelden tot pand zeker huis en binnengeleg, gestaan in de Renderstraat onder 
Zoerle Westerlo, groot één bunder. Palende oost Adriaen Douwen kinderen, zuid hun 
eigendom, west Cornelis Van Den Brande en noord de straat. Item zeker perceel erve 
genaamd “ de oude hoeve “ groot omtrent de vijf zillen gelegen aldaar. Palende oost de 
kinderen Adriaen Douwen voorzegde, zuid Jan Van De Brande met meer anderen, west de 
erfgenamen Peeter Van Oijtsel en noord Cornelis VanDe Brande. 
 
Aldus gedaan binnen Zoerle Westerlo, ter presentie van Adriaen Vermeerbergen en Jan 
Heijlen (Jacobus sone). 
 
Inliggende stuk: 
Desen ondergeschreven bekent ontfangen te hebben uijt handen van Jan Verkorten ter 
somme van vier hondert ende vijftigh gulden tot betaeling van onsen xx penninck van den 
jaere op’t verschenen intrestte, welcke voorsegde somme is opgelicht met acteptatie van 
schepenen ende borgemesters en bedesetters welck somme moet voor vast staen ende tot 
last van de gemente voor twee jaer vast welcken borgemester Michael Heijlen moet het tot 
seijnen last nemen als ... op seijnen gepaste tijt niet en sal weder geven met den intrest van 
den bestanden in vijf guldens per hondert saemelijcke 22 guldens 10 stuivers gelijcke 
welcken intrest sal inganck nemen den 10 october 1742. Nicolaes Heijlen, Adriaen Van 
Kerckhoven, Sebastiaen Nuijens. 
 
Akte N° 56          4 december 1754 
 
Compareerden Franciscus Verhaert en Anna Catharina Lagie beiden gehuwden en 
ingezetenen van Olen tot Gerheiden, welke comparanten verklaarden overgegeven, 
gecedeerd en getransporteerd te hebben zeker boske gelegen onder Oosterwijk jurisdictie 
van Tongerlo, genaamd “ Adriaen Lagus? bosch “ groot omtrent honderd roeden. Palende 
aan “ de rontsoemsche hoeve “ en dat aan Norbertus Heijlen Janssone die hetzelfde alzo 
in koop acceteerde om en mits een som van dertig guldens waarvan deze is dienende voor 
volle en absolute kwitantie ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Joseph Oniaerts als getuigen.  
 
Akte N° 57           13 december 1754 
 
Compareerden Jan Wuijts Martenssone en Catharina Wuijts geassisteerd met Helmus 
Hekelaers haar man en voogd, allen erfgenamen van Marten Wuijts 40 en Elisabeth De 
Cock die gehuwd waren binnen Olen, welke comparanten verklaarden over gegeven te 
hebben in wettige erfdom zeker perceel hooiwas gelegen op “ den mosbergh “ onder Geel. 
Palende oost Michiel Verstappen Mertenssone, zuid Peeter Helsen en Henderick Lauwereijs, 
west de erfgenamen Henderick Verreijdt en noord Michiel Verstappen Mertenssone, groot 
een Geelse zille salvo justo zonder vaste maten daarvan toe te zeggen en dat aan Marten 

 
40 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Cluyts – Elisabeth De Cock, nr. 3735, pag. 732.  
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Daems Janssone ten deze present die hetzelfde is accepterende om en mits een som van 
zeventig guldens courant waarvan de transportanten bekenden voldaan te zijn.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus 
Wuijts en Amandus Gebruers getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 58          9 december 1754 
 
Compareerde Jan Verboven 41 in huwelijk met Joanna Van Genechten en Michiel Wilms 
welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparante huis, schuur en 
landerijen, gereserveerd de kamer tot profijt van de verhuurders, gelijk hetzelfde in gebruik is 
geweest bij Adriaen Van De Weijer, gelegen aan “ den Doefenschen heijcant “ en dat aan 
Marten Van De Weijer Adriaenssone die hetzelfde voor en de naam van zijn vader in huur 
accepteerde om en mits een som van vier en twintig guldens voorlijf en negen veertelen 
koren jaarlijks ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijns en Peeter 
Bleerinckx als getuigen.  
 
Akte N° 59          9 december 1754 
 
Compareerden Peeter Wouters inwoner van Mechelen, alhier actueel binnen Olen, welke 
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Adriaen 
Kempenaers Adriaenssone inwoner van Oosterwijk, een som van twee en dertig guldens en 
vier stuivers courant. Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel land met het hout 
daaraan staande, groot omtrent elf roeden. Palende oost de erfgenamen Adriaen Spapen 
zuid de straat, west en noord de comparants erve, gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Jan Van Doninck en 
Henderick Van Santvoort als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 60          18 december 1754 
 
Sterk beschadigde akte. Compareerde Geeraerdt Ven, weduwnaar Isabella Verwimp 
enerzijds. Jan Verwimp, Michiel Verwimp, Henderick ’ t Sijen nomine uxoris en Adriaen 
Van Hove in huwelijk met Dimphna Verwimp en Marten Verwimp ter andere zijde, welke 
comparanten verklaarden overeen gekomen te zijn over het nalatenschap van voorstaande 
Isabella Verwimp. 
 
Ten eerste verklaarden de tweede comparanten dat Geeraerdt Ven zal houden al de 
klederen, lijnwaad en meubilaire effecten zowel levende als dode die zij staande in hun 
huwelijk hebben bezeten op de conditie dat hij Geeraerdt zal moeten betalen al de schulden 
zo persoonlijke als reële, mede de kerkrechten die er ten laste van het sterfhuis zouden 
kunnen en mogen gevraagd worden.  
 
Belovende hij Geeraerdt Ven aan de tweede comparanten alsnog te zullen suppeleren 42 
drie en twintig guldens tussen dit en half oogst, boven en behalve een som van vier en vijftig 
guldens die de tweede comparanten zouden moeten aanbrengen hebbende en dat tot profijt 
tot der tweede comparanten ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Adriaen Lemie als getuigen. 

 
41 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Verboven - J. Van Genechten, nr. 3082, pag. 612.  
42 Suppleren: aanvullen bijbetalen, bijpassen 
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Akte N° 61           20 december 1754 
 
Sterk beschadigde akte. Compareerde de heer Schout Van Roij als over meijer van 
EindhoutHam, welke comparant als ... Tongerlo ... te cederen en ... te geven aan Jan ... met 
Maria ... tot last van Jan Peeters Henderickxsone over gekocht ...hooft koren in de koopdag 
van Adriaen Peeters qualitate predicta door de voorzegde heer Van Roij gehouden, welke 
Jan Baptist Peeters ten deze present verklaarde de voorzegde cessie van actie ter som van 
vier en tachtig guldens negentien stuivers drie oorden van de voorzegde heer Schout als 
borg voor de voorzegde Jan Peeters te accepteren en in dank aan te nemen ... # gevende 
hij Jan Baptist Peeters aan ... heer Schout bij deze onherroepelijke procuratie om het 
voorzegde tot verhaal van de voorzegde vier en tachtig guldens en negentien stuivers, drie 
oorden te verkopen tot verhaal van al de gedane kosten. 
 
... maar de voorzegde heer Van Roij als voor in zijn plaats te stellen met macht in forma 
gelijk hij heere Schout ook is belovende aan de voorzegde pretentie van 84 guldens, 19 
stuivers en 3 oorden tot last van de voorzegde Jan Peeters Henderickxsone geen recht 
actie of pretentie meer te hebben, maar den voorzegde Jan Baptist Peeters in zijn plaats te 
stellen tot verhaal van het voorzegde kapitaal en gedane onkosten ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo in “ de roose “ ter presentie van Jan Baptist 
Wijnants en Peeter Verhaert als getuigen hiertoe aanzocht.  

 
Akte N° 62           23 december 1754 
 
Sterk beschadigde akte. ... in gebruik is ... Dimpna Geerts weduwe Henderick ... ende dat 
om en mits ... van twee en twintig guldens en drie veertelen koren bovendien te betalen al de 
dorpslasten die er op de voorzegde goederen zullen gevraagd worden ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Vermeerbergen en Jan 
Toormans. 

Dit x is het handmerk van Cornelis Vermeerbergen.  

 
Akte N° 63              
 
Ontbreekt. 
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N° 44  Scheiding en deling ... Peeter De Backer kinderen. 
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          26 en 27 december 1755 
 
Deze zegel diende tot de twee ingebonden declaraties nopens de lammertienden binnen 
Olen in faveur van Jan Sprengers tegen de heer Markies van Westerlo als Graaf van Oolen. 
 
Compareerden Marten Van Lommel oud over de zeventig jaar, Joseph Meir ook omtrent 
de zeventig jaar en Michiel Wilms oud omtrent de zestig jaar, Jan Lemmens Martensone 
ook omtrent de zestig jaren oud, Adriaen Bellens Peetersone oud over de vijftig jaar en 
Henderick Van De Weijer oud omtrent de zestig jaar, Marten Cremers oud omtrent de 
veertig jaar, Peeter Verbist oud omtrent de zeventig jaar, Jan Baptist Raijmaeckers oud 
omtrent de veertig jaar allen geloofwaardige en als meest gegoede inwoners van Oolen, 
welke comparanten verklaarden op eed gedaan in het aankomen van hun ambt en ook op 
hun waarheid naast de mede comparanten ter rekwisitie van Jan Sprengers Geertsone 
inwoner van Oolen, waar en waarachtig te wezen dat er binnen Oolen in het gehucht van 
Gerheiden en Doffen onder zeker leenboek gekomen van Sr. Peeter Dillen nomine uxoris 
en nu competerende de heer Joannes Verbist licentiaat medicus successeur van de heer 
advocaat Verbist zijn vader ... goederen verhuurd ... staande onder de voorzegde leenboek 
nooit enige tienden van graan ten velde en hebben overgegeven nog is gevraagd, 
verklarende verder dat onder de voorzegde leenboek zijn verheffende en te leen staan 
verscheidene huizen, schuren, koeien en schapenstallen, gelijk ook is staande de schaapstal 
van de rekwirant. Dat de voorzegde huizinge altijd vrij zijn geweest van haefstock en de 
schaapstallen van lammerthiende die aan andere inwoners van huizen en schaapstallen 
staande op de chijnsgrond binnen het voorzegde Oolen wordt gevraagd en waaraan zij van 
de chijnsgronden moeten voldoen. Verklarende verder de attestanten boven hun 
verklaringen alsnog te hebben horen vertellen van hun voorouders over de dertig à veertig 
jaar als dan al gekomen waren tot den ouderdom van zestig, zeventig à tachtig jaar dat al de 
huizen, stallen, landerijen van ouds onder de voorzegde leenboek altijd waren vrij geweest 
van lammertienden, graantienden en haefstock. 
 
Verklarende verder Adriaen Bellens Peeterssone comparant in deze dat hij de 
lammertienden binnen het voorzegde Oolen van over vier- à vijfendertig jaar heeft in pacht 
gehad met zekere Marten Bellens gewoond hebbende in “ de Vierhuijsen “ een gehucht 
binnen Oolen, dat zij gedurende hun pacht nooit enige lammertienden hebben gevraagd nog 
gepretendeerd daar de schaapstallen op de voorzegde lenen waarop deze staan, maar dat 
dezelfde lenen altijd de vrijdom van alle tienden en haaftouchte hebben genoten. 
 
Verklarende verder Jan Baptist Raijmaeckers en Jan Lemmens boven hetgene voorzegd 
dat zij over vier- à vijfendertig jaren hebben gewoond bij hun ouders leengoederen op en 
onder het recht van hun voorzegde leenboek en zij alsdan verschillende jaren daar 
lammeren hebben zien en helpen opvoeden en dat zij altijd vrij en onbelast zijn geweest en 
gebleven van de alzo genoemde lammertienden.  
 
Verklarende zij attestanten en declaranten deze declaratie te hebben gegeven zonder 
persuatie of inducatie van iemand dan alleenelijk in faveur van justitie. Bereid zijnde 
hetzelfde totie quoties daartoe aanzocht zijnde te compararen voor alle herenhoven om al 
hetgene voorzegd onder solemnelen eed andermaal te vernieuwen en te herkennen in deze 
of betere ... van de waarheid getuigenis te geven. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen 
op het kantoor van mij notaris op 26 december 1755, ter presentie van Joannes Franciscus 
Wuijts en Peeter Van Eijnde als getuigen. 
 
Compareerden Jan Menten oud omtrent één en tachtig jaar als bezitter (onder eede) van en 
op het leen van de heer advocaat Verbist en alsnu compaterende aan zijn zoon de heer 
Joannes Verbist Licentiatus medicus resorterende aan “ den grooten proostdom boeck “ 
van zijne Excellentie de heer Markies van Westerlo als Graaf van Oolen. Item Peeter 
Verwerft oud omtrent de zeven à drie en negentig jaar als oud tiendenpachter van 
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verscheidene tienden (over de 40 jaar) uitgegeven bij zijne voorzegde Excellentie binnen het 
voorzegde graafschap van Oolen al wonende binnen Gerheiden gehucht in het graafschap 
van Oolen aan mij notaris zeer wel bekend, welke comparanten verklaarden ter rekwisitie 
van Jan Sprengers leenman en leenbezitter van de voorzegde advocaat Verbist binnen 
het voorzegde gehucht van Gerheiden onder Oolen, dat er op de voorzegde lenen nooit 
enige schoof, graantiende nog vleestienden, hetzij van lammeren of andere wat van nature 
zou mogen wezen bij hun memorie zijn gevraagd, geprentendeerd nog gegegeven geweest 
op welke manier dit zou mogen wezen, maar dat alle dezelfde leengoederen van de 
voorzegde advocaat Verbist van memoriale tijden altijd zijn vrij geweest van alle soorten 
van tienden, ja zelfs van haefstruijck ofte soo genoemde haefstouchte die door de voorzegde 
heer Markies als Graaf van Oolen op alle chijnroerige gronden worden gevraagd en 
geprentendeerd, zo ver dat werd gezegd dat de voorzegde lenen zouden toegekomen 
hebben meerdere en grotere previlegien in faveur van de leenbezitters, als zij pretenderen of 
genieten. 
 
Verklarende deze hun declaratie te hebben gegeven zonder persuatie of inductie van 
iemand anders dan alleen ten gunste van justitie. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Oolen op 27 december 1755, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Henderick Van 
Ghelder als getuigen.  
 
Akte N° 77          15 december 1755 
 
Compareerde Peeter Appels en Maria Van Den Brande beiden gehuwden en ingezetenen 
van Daemseijnde onder Westerlo, welke comparanten verklaarden verkocht en 
getransporteerd te hebben zeker perceel erve genaamd “ het zilleken “ groot omtrent één 
zille, gelegen tot Zoerle onder Westerlo. Palende oost de weduwe Henderick Bogaerts, zuid 
de erfgenamen Franciscus Lemmens, west de begijn Helsen en noord de weduwe Henderick 
Bogaerts, en dat aan Jan Van Den Brande en Catharina Van Kerckhoven ten deze 
present die de voorzegde erve alzo in vaste koop accepteerden om en mits een som van 
honderd en vijf en twintig guldens courant waarvan de kopers bekenden voldaan te zijn.  
 
Rest een som van vijftig guldens dewelke zij kopers beloven te voldoen tussen hodie datum 
en ten tijde van drie eerstkomende jaren voor welke som van vijftig guldens zij kopers 
beloven hiervoor een som van twee guldens jaarlijkse intrest te betalen ... Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Peeter Barre als 
getuigen. 
 
De ondergeschrevene bekenden het voorzegde restant van vijftig guldens ontvangen te 
hebben met de verschenen intrest, zodat deze daarvan is dienende voor volle en absolute 
quitte voor de gehele som van honderd vijf en twintig guldens voor nu en ten eeuwigen dage. 
Actum Olen 5 maart 1757. Peeter Appels en Maria Van Den Brande.  
 
Akte N° 76          9 december 1755 
 
Compareerde Dielis Heijlen in huwelijk met Elisabeth Horemans inwoners van Herenthout, 
welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan Leirs 
inwoner van Noorderwijk een som van vijftig guldens courant. Comparant beloofde van 
jaarlijkse een som van twee guldens aan intrest te betalen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Jan Van Dingenen als 
getuigen. 
 
Akte N° 75           9 december 1755 
 
Compareerden Joseph Meir in huwelijk met Anna Leirs en Peeter Vertommen in huwelijk 
met Maria Leirs inwoners van Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen en 
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opgebeurd te hebben uit handen van Jan Leirs hun schoonvader, aan den eerste comparant 
een som van honderd en vijf en zeventig guldens en aan de tweede comparant een som van 
honded guldens courante munten. Hiervoor stelden de comparanten zich te verbinden aan 
hun personen en goederen, roerende en onroerende waar en op wat er ter plaatse zal 
bevonden worden.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Sjongers en 
Adriaen Sjongers als getuigen.  
 
Akte N° 74          24 november 1755 
 
Compareerden Maria Verdonck en Jan Baptist Verdonck inwoners van Oevel, welke 
comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparante huis, schuur, stal, 
landerijen, weiden en heiden te samen groot omtrent twee bunders, gestaan en gelegen in  
“ het watereijnde “ zo en gelijk hetzelfde in gebruik is bij Peeter Steijnen en dat aan 
Adriaen Van Eegdom (Van Eghdoem) en Catharina Verdonck zijn huisvrouw, ten deze 
present die de voorzegde huizinge cum annexis in huur accepteerden om en mits een som 
van zeven en twintig guldens en tien veertlenen koren jaarlijks. 
 
Item reserveerde de verhuerderen tot hunne profijte den grootsten peerenboom naest de 
deure ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 24 november 1755 ter presentie van Peeter 
Verboven en Peeter Van Beijlen inwoners van Olen als getuigen.  
 
De huur van Maria Verdonck en Adriaen Van Egdom en Catharina Verdonck is verder 
gezet voor zes jaar met drie jaar te scheiden die scheiden wil, waarvan het eerste jaar heeft 
ingang genomen half 1762 en zo vervolgens drie of zes jaar als voor, mits elkaar drie weken 
voor Bavomis op te zeggen en verder op conditie dat zij verhuurster reserveerde het eussel 
tot haar profijt zonder vermindering van enige lasten. Actum Olen 25 september1762, ter 
presentie van Peeter Van Elsen en Cornelis Geerewaerts.  
 
Akte N°          6 december 1755 
 
Testament:  in den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Peeter Kempenaers en Catharina Witvrouwen beiden gehuwden en 
ingezetenen van Noorderwijk beiden gezond, welke comparanten verklaarden bij deze hun 
uiterste wil te kondigen en dat in de manieren hier volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zullen worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenis en ander pieuse werken ter discretie van de laatstlevende van 
hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen hun bij God almachtig op deze wereld 
verleend, zowel haafelijke als erfelijke, verklaarden zij testateuren te maken aan 
elkaar in volle eigendom en met de volle touchte te gebruiken gedurende zijn of haar 
verder leven. Zo zullen al de overige en resterende goederen zo haafelijke als 
erfelijke moeten gedeeld worden onder hun kinderen gelijk en zonder het ene meer 
als het andere. 

 
Comparerende ten deze mede Peeter Kempenaers den jongen en Bavo Franciscus 
Kempenaers zonen van de testateuren, dewelke verklaarden bij uiterste wil en consent te 
aggreren en approberen de bovenstaande dispositie van uitzet van hun ouders, verklarende 
dienvolgens af te staan van hun recht hetwelke zij zouden komen of mogen pretenderen in 
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enige leengoederen en dat ten gunste van hun zuster in huwelijk met Peeter Bulckens, ten 
deze present die hetzelfde in dank heeft aanvaard ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize der testatueren ter 
presentie van Joannes Franciscus Wuijts inwoner van Olen en Jan Peeters inwoner van 
Noorderwijk als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 73         29 november 1755 
 
Compareerden Maria Heijns weduwe Jan Vermeerberghen 43 inwoonster van Olen, welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker haar comparant huis, schuur, stal, 
landerijen, weiden en heiden gelegen tot Olen, te samen groot omtrent acht bunders zo en 
gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Jan Boogaerts tegenwoordige pachter en dat aan 
Christiaen Goossens en Maria Snijers ten deze present die de voorzegde huizinge cum 
annexis in huur accepteerden om en mits een som van acht en veertig guldens voorlijf en 
drie en twintig veertelen korenpacht.  
 

- item sal hij pachter jaerlijckx moghen scheijden drij roeden rusch te weten twee 
roeden in “ den plassendonckschen bempt “ en de andere roede, in “ het gheelen 
broeck “ ende sal hij pachter jaerlijckx mogen baggaerden eene halve orede in “ ’t 
gheelen broeck “ sonder meer ... 
 

- item is geconditioneert dat Franciscus Vermeerberghen jaerlijckx sal mogen 
baggaerden in “ ’t gheilen broeck “ op de verhuerde erven eene halve roede sonder 
contradictie van den huerder ... 
 

- item is conditie als dat hij pachter sal moeten gebruijcken ende destructueren de 
hoeckstraet van “ den rooden dries “ ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Martinus Heijlen en Joannes 
Franciscus Wuijts, getuigen.  
 
Akte N° 72           24 november 1755 
 
Compareerde Adriaen Van Den Brande en Elisabeth Van Rompaij beiden gehuwden en 
ingezetenen van Gelindel onder Westerlo welke comparant bekende ontvangen en 
opgebeurd te hebben uit handen van Jan Leirs en zijn kinderen, en som van honderd 
guldens courant.  
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel land genaamd “ de heijde “ groot omtrent 
anderhalve zille, gelegen tot Gelindel onder Westerlo. Palende oost Jan Baptist Bosschaerts, 
zuid dezelfde, west Marten Wouters en noord de Zeije straat. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Cornelis Cuijpers als getuigen 
hiertoe aanzocht.  
 
Den ondergetekende bekende ontvangen te hebben van Adriaen Van Den Brande in 
huwelijk met Elisabeth Van Rompaij een som van honderd guldens met alle verlopen 
intresten waarmede deze komt te cesseren dood en teniet. Actum 5 januari 1773. Joannes 
Leirs. 
 
 
 
 

 
43 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Vermeerberghs – Maria Hens, nr. 3334, pag. 658.  
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Akte N° 71          10 november 1755 
 
Compareerden Ambrosius De Ceuster in huwelijk met Anna Pauwels inwoners van 
Noorderwijk welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Jan Leirs en zijn kinderen een som van driehonderd guldens courant. Comparant stelde tot 
pand met consent van zijn broer en zwager, ten eerste het huis, schuur en binnengeleg 
gestaan en gelegen tot Noorderwijk onder Tongerlo. Palende oost de straat, zuid het 
wederdeel met het cleijnhuis, west Peeter Wouters erfgenamen en noord het straatje gaande 
naar “ ’t woudt “. Item uit kracht als voorzegd zeker perceel erve genaamd “ het peteblock “ 
groot een half bunder. Palende oost Guilleam Verluijten, zuid de erfgenamen Peeter 
Mertens, west Jan De Ceuster en noord de erfgenamen Adriaen Verstappen.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Guillielmus Verstrepen, getuigen.  
 
Den ondergeschreven Jan Leirs bekende ontvangen te hebben van Anna Pauwels weduwe 
Ambrosius De Ceuster een som van vijftig guldens te korten van de hier boven staande 
obligatie deze 12 augustus 1776. Joannes Leirs.  
 
Inliggend stuk: 
De ondergeschrevene verklaarde over te geven hun recht hetwelke zij zijn hebbende in de 
rente van drie honderd guldens courant staande tot last van Ambrosius De Ceuster en 
Anna Pauwels tot Noorderwijk en dat aan Peeter Vertommen en Maria Leirs om en mits 
een som van penningen tot hun contentement ontvangen zonder namaals daar enige 
pretentie op te kunnen formeren. Actum 8 januari 1758. Joseph Meir, Anna Leers.  
 
Akte N° 70          10 november 1755 
 
Compareerden Marten Van Olmen in huwelijk met Maria Wouters inwoners van 
Noorderwijk welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Maria Van 
Olmen weduwe Marten Verbist en haar kinderen een som van honderd en twaalf guldens 
courant.  
 
Comparant stelde tot pand zijn part en deel hem competerende in “ den binnenvelde “ 
gelegen tot Rossum onder Herentals, onverdeeld in eigen naam als het part dat hem is 
aangedeeld tegen over zijn broer Cornelius Van Olmen. Palende oost Geert Van Oijtsel, 
zuid het huis met de straat, west Peeter Dens en noord den voetweg naar Herentals. Ingeval 
hij rentgelder een jaar ten achter bleef van de gestelde intrest te betalen zo verklaarde hij 
rentgelder aan de geldschieter te geven onherroepelijke macht en procuratie om het 
voorzegde part tot verhaal van de gestelde intrest te aanvaarden als hun eigen en proper 
goed hetzij om te verhuren of zelf te gebruiken ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Amand Gebruers en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen. 
 
Akte N° 69          19 oktober 1755 
 
Compareerde Peeter Sjongers in huwelijk met Maria Marrien inwoners van Oevel tot 
hetgene nabeschreven geautoriseerd van zijn zwagers en zuster, welke comparant bekende 
verhuurd te hebben aan Peeter Marrien in huwelijk met Anna Elisabeth De Roij, zeker hun 
huis met het binnenveldhof, “ het hooglicht “ het plekske in de Oosterwijkse straat, de heide 
en “ de steenen bemdt “ onder Herentals, actueel in gebruik bij Jan Schellens en dat om 
en mits een som van twintig guldens voorlijf en zes veertelen en een loopen koren. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist ‘t Sijen en Peeter Barre.  
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Akte N° 68          20 oktober 1755 
 
Compareerden Geeraerdt Van Der Veken Mattheussone inwoner der bijvang van Herentals 
tot hetgene nabeschreven van zijn moeder en zusters geautoriseerd, welke comparant 
verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparant huis, schuur en hof met de aangelegen 
erve, zo van land, weide en heide, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Jan 
Vekemans, gestaan tot Grese alhier onder Herentals met enige panden gelegen onder Olen, 
welke Jan Vekemans ten deze present verklaarde de voorzegde huizinge cum annexis in 
huur te accepteren mits aan hem zeer wel bekend is zo hij verklaarde om en mits een som 
van twintig guldens voorlijf en zeven veertelen koren jaarlijks te betalen.  

 
Het eerste jaar korenpacht op Sint Andries 1757 en te leveren tot Grobbendonk aan de 
moeder van de verhuurders. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie 
van Michael Soeten Peeter De Smedt en Cornelis Wouters als getuigen.  
 
Op de voorzegde conditie verklaarde de weduwe Cornelis Wouters verhuurd te hebben 
haar land en weide en heide aan Jan Vekemans voor acht veertelen koren en zeven 
guldens geld, alle jaren en bovendien te betalen al de dorpslasten die er zullen gemaand 
worden en dat ook voor zeven jaar, welke Jan Vekemans hetzelfde daarvoor accepteerde 
mits een half roede maar te baggeren in “ de bleecke “.  
 
Akte N° 67          11 oktober 1755 
 
Compareerden Jan Franciscus Heijlen, Jan Baptist Verdonck 44 in huwelijk met Elisabeth 
Heijlen en Peeter Heijlen, Guilleamskinderen daar moeder van was Anna Heijns, welke 
comparanten bekenden gezamenlijk ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Wilm Meir als mede regeerder van de gilde van Sinte Bastiaen binnen Olen, een som van 
honderd acht guldens.  
 
Comparanten stelden tot pand hun kindsgedeelte op hen verstorven, gelegen binnen Olen 
als elders. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus 
Wuijts en Joseph Meir als getuigen. Onderaan deze akte staat het handteken van Joannes 
Baptista Verachtert. 
 
Den ondergetekende bekende ontvangen te hebben van Merten Meir als in huwelijk met 
Maria Anna Verspringel die weduwe was van wijlen Peeter Heijlen, de som van honderd 
en acht guldens in extinctie en teniet doening der voorzegde obligatie, zodat de voorstaande 
obligatie daarmede komt te cesseren dood en teniet te zijn nu en ten eeuwigen dage. Actum 
11 februari 1787. Getekend: Michiel Cluijts.  
 
Akte N° 66          29 september 1755 
 
Compareerde Michiel Verbist in huwelijk met Elisabeth Bleerinckx inwoner van “ de beeck 
vennen “ onder Herentals, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben hun 
comparanten huis, schuur, stal en alle toebehoren, samen groot omtrent veertien zillen 
zaailand en zes weiden of gras, de maten onbegrepen, gelegen tot Grese ook onder 
Herentals en dat aan Peeter Lemmens en Adriaen Lemmens, broers ten deze present die 
hetzelfde in huur accepteerden hetwelke zij reeds in gebruik hebben om en mits een som 
van één en dertig guldens geld en achtien veertelen koren jaarlijks te leveren ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Leijsen en Jaspar De 
Backer als getuigen. Mede ondertekend Guliam Verbiest. 

 
44 Dit is zo goed als zeker een fout, uit andere akten weten we dat Elisabeth Heijlen gehuwd was met 
Jan Baptist Verachtert. De akte wordt ook ondertekend door Jan Baptist Verachtert. 
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Akte N° 65          22 september 1755 
 
Compareerden Peeter Peeters en Maria Wilms beiden gehuwden en ingezetenen van 
Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen en op gebeurd te hebben van den 
eerwaarde heer Van De Schilde proost van het besloten hof Beatee Maria Virginis binnen 
Herentals, een som van drie honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ het goers? blockxen “ groot 
honderd en tachtig roeden, gelegen omtrent het dorp van Noorderwijk. Palende oost en zuid 
de ’S Heerestraat, west den secretaris Schellens en noord “ de leij loop “. Item een vierde 
part in de hofstede alwaar de comparanten in woonden, samen groot omtrent vijf bunders en 
een half zaailand en zeven zillen weide, ook gelegen onder Noorderwijk, onverdeeld met de 
erfgenamen Simon Geers ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op mijn kantoor, ter presentie van Adriaen 
Dauwen en Adriaen Van Eijnde als getuigen.  
 
Akte N° 64           15 september 1755 
 
Compareerden Arnoldus Van Zeelande in huwelijk met Anna Beirsmans, welke comparant 
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Adriaen Van Lommel, een 
som van vijftig guldens courant. Comparant zich hiervoor verbindende zijn persoon en 
goederen, roerende en onroerende waar en op wat er ter plaatse zal bevonden worden, 
present en toekomende ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Joannes Franciscus Wuijts en Marten Wouters als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Den ondergeschrevene verklaarde voor en in de naam van zijn vader ontvangen te hebben 
het bovenstaande kapitaal van vijftig guldens courant met de verschenen intrest dienvolgens 
dood en teniet. Actum 26 december 1755. Adriaen Van Lommel  
 
Akte N° 63           13 september 1755 
 
Compareerden Jan Bellens 45 laatste weduwnaar van Maria Verbist, inwoners van Olen 
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, schuur, stal, hof 
en binnengeleg, zowel land als weide en de sloot voor twee enkele zillen. Item “ de weijer 
dries “ groot drie zillen, “ de benedenste gestelen “ groot omtrent drie zillen en een halve,  
“ de achterste gestelen “ omtrent de drie zillen, den hooiwas “ den paesbemdt “, een 
beemd in “ de brandtschen dijck “ westwaarts, een half zille op “ den cauwaert “, de helft 
van een half zille gelegen in “ den raijmoertel “, mede “ de Jansheijde “ om schadden te 
steken en dat aan Henderick Wuijdts Geertssone, ten deze present dewelke verklaarde de 
voorzchreven huizinge cum annexis in huur te aanvaarden en in dank aan te nemen om en 
mits een som van vijf en dertig guldens voorlijf en veertien veertelen koren jaarlijks ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mijn notariaat, ter presentie van Jan Van 
Hove en Ambrosius De Ceuster als getuigen.  
 
Akte N° 62          7 augustus 1755 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Guilleam Van Oijtsel en Anna Stevens beiden gehuwden en ingezetenen 
van Westerlo in het gehucht van Daemseijnde, beide comparanten in goede gezondheid en 

 
45 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Bellens – Maria Verbiest, nr. 154, pag. 33  
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zij comparante enigszins onpasselijk met ons gaande en staande welke comparanten 
verklaarden bij deze hun uitetste wil te kondigen in de manieren hier volgende: 
 

- willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van een begrafenis en andere pieuse werken ter discretie en geliefte van de 
laatstlevende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als erfelijke goederen 
verklaarden zij testateuren te gunnen, geven, laten en te maken aan elkaar in volle 
eigendom ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Daemseinde ten woonhuize van de testateuren, ter 
presentie van Joannes Franciscus Wuijts inwoner van Olen en Joseph Draijbooms gebuur 
als getuige. 
 
Akte N° 61           4 augustus 1755 
 
Compareerden Jan Laenen en Marten Laenen inwoners van Gerhagen onder Olen, welke 
comparanten bekenden verhuurd te hebben zeker hun comparant huis, schuur, stal, 
landerijen, weiden en heiden samen groot omtrent de ... bunders, gestaan en gelegen tot 
Neerbuul, actueel in gebruik bij Peeter Waegemans en dat aan Daniel Doos en Maria 
Meijnten, ten deze present die de voorzegde huizinge cum annexis alzo in huur 
accepteerden om en mits een som van dertig guldens voorlijf en twintig veertelen korenpacht 
... 
 
Item reserveeren sij verhuerderen “ het geerheijns plackxen “ waertegens hij huerder sal 
hebben het geheel “ binnenblock “ … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henderick Doos en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht. Mede ondertekend: Amandus Van Houdt 
(= schoonbroer van Jan en Marten Laenen) 
 
Akte N° 60          21 augustus 1755 
 
Compareerden Augustinus Joannes Verheijen in huwelijk met Magdalena Verstockt 
inwoners van Noorderwijk welke comparanten bekenden # met autorisatie van zijn voogden 
en oppervoogden van Noorderwijk, ontvangen en opgebeurd te hebben van Juffrouw M. Du 
Quesnoij, meesteresse van de infermerie tot Herentals, een som van vijf honderd guldens 
courant. 
 
Comparanten stelden tot pand eerst een perceel land genaamd “ het bekers block “ 
gelegen tot Rossum onder Noorderwijk, groot vier honderd één en dertig roeden. Palende 
oost de erfgenamen Jan Van Thielen, zuid ’S Heerenstraat, west de erfgenamen Guilleam 
De Doncker en noord Jan Daneels. Item zeker perceel land genaamd “ het meermans “ 
gelegen als voor, groot twee honderd en zes roeden. Palende oost Adriaen Dens, zuid 
Peeter Verboven, west Christina Bouwen en noord Adriaen Dens. Item en tot slot zeker 
perceel weide genaamd “ het poppen rot “ gelegen als voor, groot vier honderd en drie 
roeden Palende oost Peeter Verwimp, zuid de erfgenamen Jan Sjongers, west Jan Sjongers 
en noord Henderick Verwerft.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Struijfs en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.  
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Akte N° 59           31 juli 1755 
 
Compareerden Sr. Peeter De Smedt en Dimphna Huijsmans ingezetenen der stad 
Herentals welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Jan Geuens inwoners der bijvang van Herentals een som van vijf honderd guldens courant. 
 
Zij comparanten zijn verbonden en tot pand te stellen hun personen en goederen roerende 
en onroerende waar en op wat ter plaatse deze zullen bevonden worden en speciaal tot 
pand te stellen hun huis, hof, schuur, brouwerij en binnengeleg, groot omtrent ander half 
zille, gelegen aan de Plaetse van Olen, genaamd “ den Keijser “. Palende oost de weduwe 
Augustinus Oniaerts, zuid Jan Bellemans, west de erfgenamen Michiel Soeten en noord De 
Plaetse van Olen. Item zeker perceel erve gekomen van Guilleam Ven kinderen en gelegen 
in de Oosterwijkse straat, groot omtrent ander half zille Palende oost de Oosterwijkse straat, 
zuid Adriaen Mans, west de kinderen Peeter Lemie en noord de kinderen Elisabeth Soeten.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Adriaen Verstockt als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 58            31 juli 1755 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen  
 
Compareerden Marten Van Bijlen en Catharina Van Waes beiden gehuwden en 
ingezetenen van Oevel op “ den hout “ welke comparantenverklaarden bij deze hun laatste 
wil te kondigen en dat in de manier hier volgende: 
 

- willende dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde en het laten doen van 
een begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende van hun 
beide. 
 

- dispositie van hun tijdelijke goederen, verklaarden zij te gunnen aan elkaar in volle 
eigendom van te weten alle haafelijke effecten en aangaande de erfelijke goederen 
ook aan elkaar met de volle touchte ... en ingeval zij enige penningen nodig zouden 
hebben tot het kopen van enige erfgoederen zal dit hun zoon mogen doen, den 
eerwaarde heer Van Bijlen na hun dood tot gemeen(zaam) profijt en willende verder 
dat al hun erfelijke goederen na de dood van de laatstlevende van hun beiden zullen 
gaan en succederen volgens landsrecht en costumen lokaal, op last en restrictie dat 
den eerwaarde heer Van Bijlen zal moeten vergoed worden van en uit het sterfhuis 
een som van vierhonderd guldens, hetwelke zij testateuren van dezelfde genoten 
hebben tot hun maintinering 46 van huishouding zonder hetgene zij van dezelfde 
alsnog in het toekomende zullen moeten aanzoeken. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel op “ den hout “ ten woonhuize van de 
testateuren, ter presentie van Peeter Segers en Joannes Lemmens als geburen hiertoe 
aanzocht.  
 
Akte N° 57           27 juli 1755 
 
Compareerden Christina Van Bijlen weduwe Jan Verboven ten deze geassisteerd met 
Peeter Van Bijlen 47 haar vader en voogd, mede met Peeter Verboven zo in kwaliteit van 
voogd als in eigen naam, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun 
comparante huis en hof en de aangelegen goederen zo en gelijk dezelfde goederen in 

 
46 Mainteneren: beschermen, handhaven, in stand houden, onderhouden. 
47 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Van Bijlen – Elisabeth Menten, nr. 2307, pag. 463. 
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gebruik zijn geweest bij Jan Verboven en de voorzegde Christina Van Bijlen als gehuwden 
en dat aan Marten Wouters in huwelijk met Elisabeth Fransen die de voorzegde in 
goederen in huur accepteerden om en mits een som van negen en dertig guldens voorlijf en 
zeven veertelen en en halve veertel koren ten behoeve van Christina Van Bijlen weduwe 
Jan Verboven en ten behoeve van Peeter Verboven Martenssone een som van één en 
twintig guldens voorlijf en zeventien veertelen koren jaarlijks en aan Guilleam Leijsen in 
huwelijk met Elisabeth Verboven een kwantiteit van tien loopen koren ... Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Marten Heijlen 
getuigen.  
 
Peeter Verboven en Marten Wouters verklaarden deze hiernaast staande conditie van 
verhuur van de kinderen Jan Verboven en Christina Van Bijlen en de kinderen Guilleam 
Lijsen weder te zullen laten continueren voor zes jaar met drie jaar te scheiden die scheiden 
wil. 
 
Peeter Verboven en Marten Wouters verklaarden de voorzegde huur van Jan Verboven 
en Christina Van Bijlen mede zijn eigen goederen te verlengen en te prolongieren voor zes 
volgende jaren met drie jaar ieder zijn keuze van te scheiden ... en elkaar voor Bavomisse op 
te zeggen: dat hij pachter in de toekomst zal moeten geven aan Peeter Verboven negentien 
veertelen en aan de kinderen Jan Verboven elf veertelen en dat hij pachter zal mogen 
slagen een roede op “ de rietdelle “ en één op “ de mosbergh “ zonder meer. Actum 4 
oktober 1765. Getekend Peeter Van Bijlen, Peeter Verboven en Martinus Wouters.  
 
Akte N° 56           25 juli 1755 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Jan Baptist Van Springelen en Maria Heijns beiden gehuwden en 
ingezetenen van de Haeperstraat onder Olen, beide gezond welke comparanten bekenden 
bij deze hun uiterste wil te kondigen en dat in de manieren hier volgende: 
 

- willende dat hun lichamen zullen begraven worden in gewijde aarde en het laten 
doen van een begrafenis en andere pieuse werken, ter discretie van de 
langstlevende van hun beiden. 
 

- item laat en maakt hij testateur aan de armen van Olen een som van honderd 
guldens eens voor aalmoes na de dood van hun beiden te vinden uit de erfgoederen 
van hem testateur. 
 

- dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke maken en 
gunnen zij aan elkaar met volle touchte gedurende hun verder leven, en na de dood 
van de langstlevende van hun beiden te gaan volgens landsrecht en lokale 
coustumen te succederen op den last en retrictie dat des testateurs erfgenamen 
zullen verobligeerd zijn te doen celebreren alle jaren een gezongen mis tot lafenis 
des testeurs zielen daar afsignerende zekere weide gelegen tot Geel op de Herstraat 
onder Winckelom omtrent “ den coekcoeck “ ... 
 

- item zullen dezelfde alsnog moeten doen celebreren een jaarlijks gezongen mis voor 
de testateurs ouders ziele lafenis daartoe afsignerende een weide daarnaast 
aangelegen. Willende en begerende dezelfde panden daar mede eeuwig zullen 
geaffecteerd blijven zolang de voorzegde missen jaarlijks zullen worden 
gecelebreerd, mits dat de heere celebrant zondags voor het celebreren de voorzegde 
missen zal verobligeerd wezen te verzoeken een paternoster ende Ave Maria zo voor 
de zielen der testateurs als voor zijn ouders ... 
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- item verklaarde hij testateur dat er na de dood van hun beiden zal moeten gegeven 
worden aan het kind van Guilleam Verspringelen zijn broer met naam Jan Baptist 
Van Springelen daar moeder van is Theresia Pelgrims een som van honderd 
guldens eens, voor eene kerstegifte voor en aleer dat zijn zusters of broers de 
goederen zullen mogen aanslagen of reclameren ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo op het kantoor mijn notariaat ter 
presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Adriaen Lemie als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 55           14 juli 1755 
 
Compareerden Mr. Marten Menten en Adriaen Lemie inwoners van Olen, welke 
comparanten bekenden verkocht te hebben hun comparante kwebbe gelegen in “ het 
gebroeckt “ onder Geel op “ den hoog goor “ groot omtrent een half bunder. Palende oost 
de kerk van Olen, zuid de erfgenamen Adriaen Van De Goor, west de erfgenamen Wilm 
Verboven, noord de boeren van Lichtaart en dat aan Jan Groenen, ook inwoner van Olen, 
die hetzelfde in koop aanvaarde om en mits een som van twintig guldens te betalen tussen 
heden en drie jaar. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Janssens en Michiel Wilms.  
 
Akte N° 54            4 juli 1755 
 
Compareerden Marten Helsen Adriaenssone inwoner van Oevel, welke comparant 
verklaarde verkocht te hebben zeker huisje met omtrent één en zeventig roeden, gestaan en 
gelegen tot Oevel aan “ het rinne candt “. Palende oost de staart gaande van Oevel naar  
“ steirs heijde “, zuid “ de steirsheijde “, west de baan naast “ het renne candt “ en noord 
Peeter Herremans en dat aan Peeter ’t Seijen ook inwoner van Oevel Tongerlo, om en mits 
een som van zeventig guldens courant. Verkoper verklaarde van de voorzegde som voldaan 
te zijn. Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Amandus Gebruers als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 53            30 juni 1755 
 
Compareerden Adriaen Bellens 48 in huwelijk met Elisabeth Menten, welke comparanten 
bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Peeter Van Beijlen voor en 
de naam van de kapel van Onze Lieve Vrouwe ter Gestele een som van drie honderd 
guldens courant, zijnde dezelfde penningen afgeleid aan de voorzegde kapel door de vader 
des comparant. 
 
Comparanten stelden tot pand hun huis, schuur, stal, schob en binnengeleg, gelegen aan de 
Boekelsen heijkant, samen groot omtrent een half bunder. Palende oost “ den Boekelschen 
aerd “, zuid de erfgenamen Henderick Menten west de schuur? en noord Peeter Van Beijlen. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Adriaen Wouters als getuigen.  
 
Akte N° 52           22 mei 1755 
 
Compareerden Maria Spits Jansdochter ten deze geassisteerd met Sieur Joannes Van 
Baustroije haar zwager, welke comparante verklaarde te geven cessie van actie van alzulke 
pretentie en gerechtigheid als zij comparante is hebbende in zekere huizinge, ovenboer en 
binnengeleg, te samen groot omtrent een half bunder. Palende oost de plaats van 
Morkhoven, zuid de kerk, west de voetweg en noord Jan De Ceuster en dat aan Franciscus 
Spits en zijn huisvrouw, ten deze present die verklaarde de voorzegde huizinge cum annexis 

 
48 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Bellens – Elisabeth Menten, nr. 127, pag. 26.  



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 73 

te accepteren en in dank aan te nemen om en mits een som van vijf en tachtig guldens 
courant en belovende deze som eerdaags te zullen voldoen ... Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus WUijts en Cornelis Geerewaerts, 
getuigen. 
 
Akte N° 51           22 mei 1755 
 
Compareerde Franciscus Spits in huwelijk met Catharina Van Opstal, inwoners van 
Morkhoven welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Maria Spits een som van honderd guldens courant. Comparant is verbonden als pand 
hiervoor, zijn persoon en goederen, roerende en onroerende, present en toekomende ... 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, terpresentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Cornelis Geerewaerts, getuigen. 
 
Akte N° 50           7 mei 1755 
 
De voorschrevene verklaarde bij en mits deze te constitueren de notaris Oniaerts tot Olen 
residerende om in zijne gemelde kwaliteit te vervoegen en transporteren aan de heren 
wethouders der stad Herentals om tegen dezelfde te protesteren van appellatie 49 van zeker 
vonnis bij hun tot nadeel van de constituante in kwaliteit als gedaagde tot voordeel van 
Alexander Janssens en Catharina Janssens in kwaliteit als aanleggers # bij hoofd lening 
der heren wethouders van Antwerpen, geslagen op 30 april laatstleden met aanzegging dat 
de constituante van intentie is dezelfde te releveren daar des behoorde, en zal de voorzegde 
notaris zich op dezelfde manier als voor insgelijks vervoegen bij en omtrent de gemelde 
aanleggers of in hunne absentie bij hun procureur Van Hove en van deze zijn akte van 
protest en aanzegging leveren behoorlijk relaas, zo aan de voorzegde heren wethouders als 
aan de gemelde aanleggers of hun procureur Van Hove en verder van dit zijn exploot aan 
de constituante ook leveren relaas in forma om zich daarmede te bedienen daar en alzo. 
Actum 7 mei 1755, Maria Deckers. 
 
Op 7 mei 1755 zo hebben ook den openbare notaris bij de Souv. Raad van Brabant Brussel 
geapprobeerd en geadmitteerd in het dorp van Olen residerende mij uit kracht van mijne 
heren bovenstaande commissie mij getransporteerd aan den heer Lepaige als president 
schepenen binnen de stad Herentals en aan dezelfde gedaan lectuur van mijn hierboven 
staande commissie met protest van appellatie en aanzegging voor en in de naam van Maria 
Deckers constituante en inwoonster der stad Herentals, alles als in de voorzegde commissie 
uitgedrukt met levering van copieen. 
 
Item heb ik mij dienvolgens dezelfde dag, maand en jaar getransporteerd aan de persoon 
van de procureur Van Hove als gediend hebbende Alexander Janssens en Catharina 
Janssens aanleggers en aan dezelfde in mijn voorzegde kwaliteit insgelijks gedaan lectuur 
van de voorzegde commissie met het protest van appellatie en aanzegging alreeds vermeld. 
Aldus gedaan binnen Herentals op den dag, maand en jaar voorschreven. 
 
Akte N° 49           3 mei 1755 
 
Compareerden Adriaen Bellens en Clara Verdonck beiden gehuwden en ingezetenen van 
Doffen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Juffrouwe Catharina M. Du Quesnoij moeder van de infirmerie van het Begijnhof tot 
Herentals een som van honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel genaamd “ de postelen “ groot omtrent één zille, 
gelegen onder Olen in de Duijtsche straat. Palende oost Jan Meuleberghs, zuid Peeter 

 
49 Appellatie: hoger beroep. 
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Verbist, west de Duijtsche straat en noord Elisabeth Peeters. Item zeker perceel land 
genaamd “ den daelaert “ gelegen onder Olen, groot één zille. Palende oost Peeter Bellens, 
zuid Jan Meulenbergh, west Michiel Willems en noord Jan Verboven. 
 
Compareerde ten deze mede Adriaen Bellens den jonge, dewelke verklaarde te 
consenteren in de voorzegde belasting op het perceel genaamd “ de postelen “ mits hij zijn 
deel der voorzegde penningen heeft ontvangen beneffens den eerste comparant. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts 
en Peeter Smedts, getuigen. Mede ondertekend Adriaen Bellens Janssone. 
 
Deze is afgelegd aan Juffr. Verherstraeten? met honderd guldens en de intrest van dien, 
present Marten Bellens en Jan Cluijts deze 28 december 1765.  
 
Akte N° 48           3 mei 1755 
 
Compareerden Daniel Doos en Maria Meijnten gehuwden en ingezetenen van Olen aan 
den Boekelsen heikant welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit 
handen van Isabella Van Opstal weduwe Sieur Franciscus Bauwen inwoonster der stad 
Herentals, een som van honderd guldens courant.  
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel land genaamd “ de gestelehijde “ gelegen in de 
Gestelen, groot honderd en vijftig roeden. Palende oost Adriaen Bellens, zuid Peeter Van 
Eijnde, west Jan Menten en noord Jan Bellens met meer anderen ... zekere beemd genaamd 
“ den brande bempt “ gelegen onder Geel in “ de Branden “ groot omtrent drie zillen. 
Palende oost Maria Verboven, zuid “ de stadtheijde “, west den dijk en noord de H. Geest 
van Olen met meer anderen.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Francicus Wuijts en 
Cornelis Geerewaerts als getuigen.  
 
Akte N° 47           1 mei 1755 
 
Compareerde Adriaen Bellens 50 Janssone in huwelijk met Elisabeth Verboven inwoners 
van Olen welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Adriaen Bellens Peeterssone zijn oom een som van vijf en zeventig guldens courant. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ de postelen “ groot omtrent één 
zille. Palende oost Jan Meulenberghs, zuid Peeter Verbist den ouden, west de Duijtsche 
straat, noord Elisabeth Peeters, gelegen alhier onder Olen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Peeter Smedts als getuigen.  
 
De bovenstaande rente obligatoir van vijf en zeventig guldens zijn gekweten door Marten 
Caers voor en in de naam van Adriaen Bellens Janssone volgens kwitantie aan mij 
getoond, waarvan den teneur van woord tot woord luidde als volgt: den ondergeschreven 
Adriaen Bellens bekenden ontvangen te hebben uit handen van Martinus Caers de som 
van vijf en zeventig guldens van een beemd genaamd “ de postelen “. Dezen 13 juni anno 
1773 en was ondertekend Adriaen Bellens Peeterssoon. 
 
Akte N° 46           29 april 1755 
 
Compareerden Guilleam Van Oijtsel in huwelijk met Anna Stevens welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben twee honderd guldens opgebeurd door Peeter Verbist in 

 
50 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Bellens – Elisabeth Verboven, nr. 126, pag. 26  
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kwaliteit als schepenen, Guilleam Van Oijtsel als bedesetter en Michiel Van Den Bolck als 
collecteur van Cornelis Heijns een som van honderd guldens.  
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel land genaamd “ den boonhof “ gelegen tot 
Damseinde onder Westerlo, groot omtrent honderd dertig roeden. Palende oost de 
erfgenamen Jan Baptist Van Oijtsel, zuid Jan Sprengers, west Adriaen Verboven en noord 
zijn eigendom. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus 
Wuijts en Jan Van Hove als getuigen.  
 
Akte N° 45            29 april 1755 
 
Compareerden Guilleam Van Oijtsel bedesetter en Michiel Van Den Bolck collecteur van 
het gehucht van Gelindel onder Westerlo, welke comparanten bekenden voor en in de naam 
van het voorzegde gehucht ontvangen te hebben van Cornelis Heijns inwoner van 
Hezewijk, een som van twee honderd guldens courant, waarvoor zij comparanten zijn 
verbonden hun respectieve personen en goederen ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van J. Fr. Wuijts en 
Cornelis Geerewaerts als getuigen. Mede ondertekend: Peeter Verbiest.  
 
De ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Dimphna Helsen huisvrouw van 
Michiel Van Den Bolck, ten deze geassiteerd met Jan Helsen haar broer een som van 
honderd guldens met de verlopen intrest tot het jaar 1761 op korting van bovenstaande 
tweehonderd zodat er nog rest te betalen honderd guldens met de verlopen intrest en de te 
komen verlopen intrest tot volle afkwijting dezer. Actum 22 december 1762, Anna Catharina 
Peeters. 
 
Akte N° 44            28 april 1755 
 
Compareerden Henderick De Backer in huwelijk met Anna Maria Soeten, Franciscus De 
Backer en Jan Baptist De Backer, allen kinderen van Peeter De Backer en Maria Van 
Gheel die hun ouders waren, welke comparanten verklaarden met vriendschap onder de 
kavels A, B en C bij loting gedeeld te hebben en dat in de manieren hier volgende: 
 
Ten eerst is bij loting bevallen onder de kavel A aan Hendrick De Backer in huwelijk met 
Anna Maria Soeten een weide gelegen tot Zoerle onder Westerlo groot omtrent een half 
bunder. Palende oost Marten Douwen, zuid Gerard Helsen, west de weduwe Halloint en 
noord Marten Douwen en moet deze kavel aan zich nemen een som van vijf en twintig 
guldens ten profijt van Elisabeth De Backer weduwe Franciscus Van Loven.  
 
Ten tweede zo is bij loting onder de letter B bevallen aan Franciscus De Backer, het huis 
en den hof, zo en gelijk hetezelfde gelegen is tot Oevel te samen groot omtrent vijf en twintig 
roeden. Palende oost de begijn Van Kerckhoven, zuid “ de kercke eijcken “ west 
FranciscusThijs en noord de weduwe Geerardt Van Dijck. Item zekere heide, gelegen tot 
Zoerle Westerlo omtrent de molen, groot omtrent een half bunder. Palende oost en zuid 
Gerard Helsen, west … (leeg) en noord de binnenweg leidende tot Westerlo en moet deze 
kavel op zich nemen een som van vijf en twintig guldens ten profijt van Passchagius De 
Backer inwoner van Antwerpen. Item moet deze kavel alsnog betalen aan zijn mede 
condividenten een som van twee honderd en vijf en zeventig guldens, te weten aan 
Henderick De Backer in huwelijk met Anna Maria Soeten een som van honderd en vijf en 
twintig guldens en aan Jan Baptist De Backer een som van honderd en vijftig guldens. 
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Ten derde is bij loting onderde letter C bevallen aan Jan Baptist De Backer eerst zeker 
perceel land gelegen tot Zoerle Westerlo, genaamd “ de heijde “ groot omtrent en half 
bunder. Palende oost de straat, zuid … (leeg), west de erfgenamen Jan Van Den Brande en 
noord de weduwe Verhestraeten. Item zeker perceel hooiwas gelegen tot Zoerle Parwijs, 
groot één zille. Palende oost Jan Van Loeffel, zuid de Nete, west de erfgenamen Henderick 
Peeters en noord de straat, en moet deze kavel van zich geven eerst honderd guldens 
staande aan de kerk van Zoerle Parwijs kruisende tegen vier guldens en tien stuivers 
jaarlijks. Item en tot slot moet deze kavel aan zich nemen een som van vijf en twintig guldens 
staande tot profijt van Philliphus De Backer jongman. Ingeval de voorzegde Philliphus De 
Backer kwam te overlijden zonder tot enige staat te komen of wettige hoiren achter te laten 
zo zal deze vijf en twintig guldens staande tot profijt van de voorzegde Philliphus voor twee 
derde delen succederen aan de voorsschreven eerste condividenten en door den derde 
condivident aan de voorzegde twee derde parten moeten betaald worden. 
 
Nota, of het gebeurde dat Franciscus Verluijten ‘ uijtlander ‘ kwam te reverseren zo 
beloven zij contractanten elkaar te zullen garanderen uit het goed hetgeen zij van de 
voorzegde uitlander in bezit hebben, houdende allen dezelfde solemniteiten als voorzegd 
staat. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, terpresentie van Jan Van Hove en 
Peeter Barre als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 43            23 april 1755 
 
Compareerden Marten Verstappen Dilissone en Elisabeth Matthijs gehuwden, 
ingezetenen van Oosterwijk onder Tongerlo welke comparanten bekenden ontvangen en 
opgebeurd te hebben uit handen van Adriaen Mattijs 51 in huwelijk met Catharina Laenen, 
een som van honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het geerst land “ gelegen tot 
Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost de kinderen Marinus Verluijten, zuid ... Van Reusel, 
west Adriaen S’ jegers, noord de straat komende van ILLe naar de kapel van Oosterwijk. 
Groot ander half zille. Item huis, hof, dries en de helft van het binnenblok, ook gelegen tot 
Oosterwijk, groot omtrent drie zillen Palende oost Jan De Ceuster kinderen, zuid de straat 
van de kapel naar “ decks eijdde “, west de voorzegde kinderen Jan De Ceuster en noord 
Guilleam Matthijs met de helft van het binnenblok gelegen in het zaailand.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Hufkens en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Akte N° 42           20 april 1755 
 
Compareerden Franciscus Gaspaerts inwoner van Herselt, actueel alhier binnen Olen, 
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Adriaen 
Moons in huwelijk met Anna Peijs, een som van zestig guldens courant in tenniet doening 
van een gelijke kapitale croiserende rente van zestig guldens in een meerdere rente van 
honderd guldens wisselgeld met de kinderen van Peeter Van Elsen, zodat daarvan is 
dienende voor het part van Adriaen Moons voor volle en absolute quitte ... belovende hij 
comparant aan het voorzegde part van Adriaen Moons in de voorzegde rente van honderd 
guldens geen actie of pretentie van eigendom meer te hebben of nog te behouden ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Peeter Spapen als getuigen. 

 
51 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Matthijs – Catharina Laenen, nr. 1514, pag. 305. 
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Akte N° 41           19 april 1755 
 
Compareerde Adriaen Lemie inwoner van Olen en laatste weduwnaar van Anna Hufkens 
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Juffrouw 
Catharina Du Quesnoij hofmeesteresse en moeder der infermerie van het Begijnhof van 
Herentals een som van honderd en vijftien guldens. Comparant stelde tot pand zeker 
perceel erve gelegen onder Olen in “ den hoeck “ groot omtrent drie zillen. Palende oost 
Merten Goor kind, zuid de erfgenamen Dimphna Peeters, west en noord de straat.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Moons en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen. 
 
Compareerden Adriaen Lemie vertonende quitte in pede van zekere obligatie gepasseerd 
voor de notaris Oniaerts en getuigen, ter somme van 150 guldens met intrest, ondertekend 
Catharina Du Quesnoij, zodat deze wordt gehouden voor dood en teniet. Actum Olen 22 
november 1758.  
 
Akte N° 40           16 april 1755 
 
Compareerden Adriaen Mattheijs in huwelijk met Catharina Laenen welke comparant 
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan De Ceuster schepen van 
de gemeente penningen, een som van honderd courant eertijds geadvanseerd aan de 
voorzegde gemeente van Oosterwijk door Jan Baptist Verwimp ... Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Augustinus Joannes Verheijen, getuigen. 
 
Nota: dat de voorzegde penningen van de notaris Oniaerts zijn geteld op de penningen te 
provineren uit de collecte boek, J. B. Verwimp.  
 
Akte N° 39          13 oktober 1755 
 
Compareenden Michiel Verstrepen en Catharina Lijsen beiden gehuwden ingezetenen 
van Hulshout onder Herentals, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Jan Lijsen en Catharina Wagemans gehuwden van Greese onder 
Herentals, een som van drie honderd guldens courant.  
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het neerstuck “ gelegen onder 
Herentals, groot anderhalf zille. Palende oost Anna De Pooter, zuid de kinderen Adriaen 
Lauwereijs, west Adriaen Vermiert en noord de kinderen Peeter Verbist ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Elsen en Jan 
Baptist Seijen als getuigen.  
 
Akte N° 38            6 april 1755 
 
Compareerden Michiel Van Den Bolcke en Elisabeth Soeten gehuwden en ingezetenen 
van Strateneinde, Adriaen Soeten tot hetgene nabeschreven geautoriseerd van Sieur 
Franciscus Van Everbroeck en Elisabeth Soeten gehuwden en ingezeten burgers der 
stad Lier aan mij notaris bekend, volle erfgenamen van Peeter Soeten Guilleamssone en 
Anna Govaerts welke comparanten verklaarden uit kracht van de voorschreven Franciscus 
Van Everbroeck volgens schriftelijke commissie de dato twee april 1755 onherroepelijk met 
warme hand bij donatie inter vivos dat men noemde gifte, over te geven aan Maria 
Raijmakers hun stiefmoeder en haar kinderen, al de haafelijke effecten bij de voorzegde 
Peeter Soeten (die hij) in zijn leven in bezit heeft gehad, zowel koeien, kalveren, paarden, 
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veulens, karren, ploeg, egge en tot slot wat tot hoevepachterij is dienende en van natuurlijke 
have is en speciaal zeker plekske land genaamd ... (leeg) en groot een half zille gelegen tot 
Gelindel in “ ’t groot block “ aan ’t Sijen straatje, op last en restrictie dat de voorzegde Maria 
Raijmaeckers en haar kinderen zullen moeten op hun nemen alle schulden waarmede het 
sterfhuis belast is, zowel de dorpslasten, kerkerechten met alle andere huishoudschulden en 
bovendien een obligatoire rente aan de armen van Wiekevorst de dato 29 september 1753 ... 
 
Welke Maria Raijmaeckers ten deze present mede comparerende verklaarde de gifte of 
donatie inter vivos alzo in dank aan te nemen en te accepteren op last van al de voorzegde 
schulden te betalen en de donatie daarvan vrij te houden en te ontlasten ... De voorzegde 
donatie gedaan hebbende uit pure en zuivere liefde en genegenheid die zij comparanten tot 
dezelfden haar kinderen, hun halfzusters en broers dragen en om verschillende vriendschap 
die zij verklaarden van dezelfe hebben genoten als onbetaalbaar zijnde.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Strateneinde Westerlo, ter presentie van Jan Van houdt 
Peeterssone en Jan Baptist Raijmaeckers als getuigen. 
 
Inlligend stuk: 
Den onderschrevenen als erfgenaam van Peeter Soeten van eerst houwelijck verclaeren 
geabondonneert te hebben het sterfhuijs van Peeter Soeten voors. hunnen vader aen hunne 
halfsusters ende broeders mede hunne stiefmoeder mits betaelende alle de haefschulden 
staen op den voors sterfhuijse consenteerende hier van door de voors. weduwe met de 
presente kinderen van den eerste bedde hier onderteeckent te passeeren soo daenige 
conventie oft donatie inter vivos als deselve sullen vinden te behooren. Actum tweeden april 
1755 

Dit is x het handmerk van Fr. Van Everbroeck verklaarde niet anders te kunnen schrijven. 

Adrianus Soeten, Catharina Soeten, Elisabeth Soeten, Michiel Van Den Bolck  
 
Akte N° 37           12 april 1755 
 
Testament:   In den jaere ons Heere amen  
 
Compareerden Adriaen Luijmen in huwelijk met Elisabeth Slegers beiden gehuwden en 
ingezetenen van Noorderwijk op “ het schremenhaege “ en beide gezond welke 
comparanten verklaarden bij deze hun uiterste wil te kondigen en dit in de manieren hier 
volgende: 
 

- willende dat hun lichamen begraven zullen worden in gewijde aarde en het laten 
doen van een begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden. 
 

- dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke maken zij 
aan elkaar in volle eigendom en volle touchte en gebruik gedurende hun leven en in 
geval de laatstlevende in weduwlijke staat zijnde iets nodig moest hebben tot 
levensmiddelen, ziektes of ouderdom, zo verklaarde de eerst stervende den 
laatstlevende van hun beiden van nu af te autoriseren om tot dieneinde te verkopen 
zonder enige toelating te vragen van wetten of weesheren, alles op last en restrictie 
dat de laatstlevende van hun beiden hun na te laten kind of kinderen zal moeten 
opvoeden naar staat en conditie tot deze gekomen zijn tot een geaprobeerde staat, 
hetzij geestelijk of wereldlijk en dan aan ieder hetzelfde legitieme portie der haafelijke 
goederen.  

 
... ende ingevalle geene kinderen en quamen over te blijven naer des lestlevendens dood, 
wat men noch niet en weet, van hunder beijden geprocreert soo willen sij testateuren dat den 
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overschot naer des lestlevendens dood van hunne erfelijcke goederen sal gaen en 
succederen volgens landsrecht en coustume locael ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk op ’t Schremenhaege, ten woonhuize van 
de testateuren, ter presentie van Adriaen Goossens en Peeter Van Craenen, geburen als 
getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 36            12 april 1755 
 
Compareerden Augustinus Joannes Verheijen in huwelijk mer Magdalena Verstockt 
inwoners van Noorderwijk op “ het schremenhaege “, welke comparant bekende ontvangen 
en opgebeurd te hebben uit handen van Marianna Vranckx weduwe Jan Van Eijnde 
inwoonster van Oosterhoven een som van drie honderd guldens courant.  
 
Comparant stelde tot pand eerst zeker perceel land genaamd “ de corte geweijnten “ groot 
omtrent honderd en tachtig roeden gelegen onder Noorderwijk. Palende oost Catharina 
Bellens, zuid Peeter Vekemans nomine uxoris, west Paulus Verachtert en noord de straat 
gaande naar Herentals. Item zeker perceel land genaamd “ het hofstedeken “ groot omtrent 
zeventig roeden, gelegen onder Noorderwijk. Palende oost de erfgenamen Marten Heijlen, 
zuid de rentgelder en de begijn Van Der Veken, west de erfgenamen Gerard De Poeter en 
noord de straat van Rossom. Item en tot slot tot zekerheid, zekere weide genaamd “ de 
voortweijde “ alles onder Noorderwijk groot omtrent een half bunder. Palende oost de begijn 
Van Der Veken, zuid “ de voort “, west Jan Mindelaers erfgenamen en noord de rentgelder 
en de erfgenamen Gerard de Poeter.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Peeter Barre als getuigen.  
 
Akte N° 35            11 april 1755 
 
Compareerden Ancellemus Caelewaerts in huwelijk met Isabella Carolina Dillen 
gehuwden en ingezetenen van Gierle welke comparanten bekenden verkocht te hebben met 
publieke oproepingen aan Jan Wouters in huwelijk met Catharina Meir ingezetenen van 
Oosterwijk onder Tongerlo eerst zeker perceel erve genaamd “ het heijken “ gelegen tot 
Oosterwijk, groot over de twee honderd roeden. Palende oost Adriaen Verbist, zuid de 
waterloop, west de erfgenamen Peeter Dillen en noord Jan De Ceuster Adriaenssone 
nomine uxoris met zeker plekske genaamd “ het vossens “ groot ander half zille. Palende 
oost de erfgenamen Jospeh Wouters, zuid Adriaen Verbist, west dezelfde Joseph Wouters 
en noord de Machelsche baan van Geel. 
 
Verder op de last van de koop te verdieren met hoogen en verdieren en zal de koper 
gedurende zijn twee jaren huur profiteren twee veertelen koren voor het derven van zijn 
penningen en dat alzo om en mits een som van twee honderd guldens courant te tellen de 
dagen der goedenisse en verklaarde hij Jan Wouters bovendien op de voorzegde som 
alsnog te stellen acht hoogen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter 
presentie van Jan Baptist Van Elsen en Henderick Boeckx als getuigen.  
 
Op 4 mei 1755 compareerde Jan Wouters eerste koper en verklaarde boven de koopsom 
en al de gestelde verdieren alsnog te stellen vier hoogen of verdieren, present Adriaen 
Soeten en Jan Cuijpers als getuigen. Zes en twintig guldens, 4 guldens acht stuivers van 
hout daar onder begrepen, Jan Van Hove. 
 
Op 4 mei 1755 omtrent één uur na de middag compareerde Egidius Vermeulen en 
verklaarde op de voorzegde percelen erven boven al de gestelde verdieren en koopsom van 
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200 guldens alsnog acht hoogen of verdieren te stellen, ter presentie van Jan Baptist Wuijts 
en Jan Van Hove.  
 
Op 29 mei 1755 is de kaars met overstaan van de schepenen ontstoken, stelde Jan 
Wouters gedurende het branden alsnog zes hoogen en Egidius Vermeulen gedurende het 
branden der kaars alsnog vier hoogen en Jan Wouters met den uitgang der zelfde stelde 
nog één hooge en is koper gebleven, present Jan De Ceuster en Adriaen S’ Jegers 
schepenen van ILLe en Oosterwijk onder Tongerlo. 
 
Akte N° 34            1 april 1755 
 
Compareerden Jan De Ceuster Adriaenssone en Adriaen S’Jegers schepenen van ILL en 
Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, Peeter De Ceuster Janssone en Henderick Bellens 
bedesetters van aldaar, welke comparanten verklaarden te constitueren en volmacht maken 
aan procureur Lauwaerts postulerende in hare Maj. Souvereine Raede van Brabant om en 
in hun naam te compareren op den derde dezer maand april namiddag twee uur ten huize 
van de voorzegde heere Raedt en commissaris Aerts en aldaar in hun naam te desiteren 
oblatis exp. van en over zulke som aan hun geschiedt op 24 maand maart van zekere 
appointementen gevolgd op zeker rekwest gepresenteerd en ondertekend De La Haije, mits 
contradictie aan hun comparanten gedaan wegens de gegoeden en ingezetenen, belovende 
al hetgene door hun geconstitueerden uit kracht deze geschied te houden voorgoed, vast en 
van waarde onder verbintenis als naar recht. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk Tongerlo; ter presentie van Jan Daems en 
Joannes Franciscus Wuijts. 
 
Akte N° 33           5 april 1755 
 
Compareerden Henderick Van Thielen in huwelijk met Catharina Daems inwoners van 
Wolfstede onder Herentals welke comparant bekende schuldig te zijn van zuiver genoten 
penningen # aan Peeter Govaerts en Henderick Verbist in huwelijk met Maria Govaerts 
een som van honderd guldens courant, mits hij comparant verklaarde hiervan gegeven te 
hebben een manuele bekentenis hetwelke mits deze moet komen te cesseren ...  
 
Comparant is verbindende en verobligeerd zijn persoon en goederen, roerende en 
onroerende waar en op wat ter plaatse zal bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, terpresentie van Joannes Franciscus Wuijts en Marten Peijs als getuigen. 
 
Nota: de bovenstaande penningen zijn gekomen uit de meubelkoopdag van Peeter 
Govaerts ouders en door hem uitgezet: 1730.  
 
Den onderschreven Jan Verbist geautoriseerde van zijn vader Hendrick Verbist verklaarde 
ontvangen te hebben van Carel Van Thielen Hendricxsone een som van honderd guldens 
courant met den intrest hiermede te expireren dus dood en teniet. Actum Olen 24 februari 
1760. Joannes Baptista Verbist loco patris.  
 
Akte N° 32          22 maart 1755 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke de gelijke kinderen van Peeter Verbist en Maria Van 
Peldt naar voorgaande zondaagse proclamatie en veilingen door de notaris Eg. Oniaerts 
op heden publiekelijk zullen verkopen de hier na te noemen kopen van erven en dat in de 
manieren en codities hier volgende: o.a. item sullen de coopers hunne penningen moeten 
tellen der daege der goedenisse ende dat in goeden couranten munten ... 
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Aldus zo zijn deze condities publiekelijk voorgelezen binnen Olen in het gehucht van Doffen 
ten huize van Peeter Heijlen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en … (leeg) met 
menigviuldige omstaanders als getuigen. 
 
Ten eerste is na publieke oproeping verkocht zeker perceel erve genaamd “ den doopten 
dries “ groot omtrent een half bunder gelegen in “ de doopt “ te aanvaarden 1756 te half 
maart. Palende oost Peeter Verbist, zuid de straat, west Marten Van Lommel en noord 
Marten Wouters. De koper zal profiteren voor het derven van zijn penningen de jaarlijkse 
huur van zeven gulden. Heeft na langdurige afroepen den handslag ontvangen Henderick 
Van Lommel voor een som van honderd en vijftien guldens en stelde de koper bovendien 
alsnog twee hoogen, present J. Fr. Wuijts en Jan Blampaerts.  
 
Op 24 maart 1755 compareerde Peeter Cluijts en verklaarde op de weide genaamd “ de 
deupt “ boven de koopsom van honderd en vijftien guldens en twee hoogen alsnog te stellen 
zes hoogen of verdieren, present Jan Meir en J. Fr. Wuijts als getuigen. Op heden 7 april 
1755 de kaars van ’S Heerewegen ontstoken op de voorstaande koop is bij uitgang dezelfde 
Peeter Cluijts koper gebleven voor de som en verdieren ut ante, coram de Heer F. M. 
Schellens meijer et omnibus scabinis. 
 
Ten tweede is te koop gesteld en verkocht zeker perceel van erve genaamd “ den rooden 
dries “ gelegen achter de kerk van Olen, groot omtrent honderd en zestig roeden. Palende 
oost Adriaen Huijsmans kinderen, zuid Jan Dom nomine uxoris, west Adriaen Moons met het 
wederdeel en noord Peeter Peijs. Op konde dat pachter de koper zal profiteren jaarlijks een 
veertel koren gedurende drie jaar boven de zeven kwartieren koren die den tegenwoordige 
moet betalen aan de Kerk van Olen met welke last het voorzegde perceel moet belast 
blijven en dat aan Adriaen Moons om en mits een som van vijftig guldens en stelde de 
koper vier hoogen, ter presentie van Peeter Stijnen en Wilm Van De Voort als getuigen.  
 
Op heden 7 april 1755 de kaars van ’S Heer wegen ontstoken zijnde op de voorzegde koop 
is bij uitgang Adriaen Moons koper gebeleven voor de som en verdieren ut ante.  
 
Akte N° 31           22 maart 1755 
 
Compareerde Peeter Cluijts Mertenssone welke comparant verklaarde naar voorgaande 
likwidatie en afrekening tegen Mattheus Verluijten inwoner van Noorderwijk zijn voogd van 
vaderlijke zijde over en ter zake van zijn ontvangsten en uitgaven geprovenieerd 52 van al de 
verkochte erfelijke en haafelijke effecten alsook van alle akten en kredieten zowel van 
vaderlijke als moederlijke zijde, na welke likwidatie bevonden is als rest boven alle 
uitgegeven penningen een som van honderd en vijftig guldens staande ter rente aan Mr. 
Phillipus Josephus Duribreu met alsnog een som in contant ontvangen van acht guldens 
en zeven stuivers waarmede hij comparant bekende ten volle voldaan te zijn van de 
voorzegde Mattheus Verluijten en dezelfde te bedanken van zijn administratie en voogdij 
voor hem gehad en betoond mits zijne alsnu volkomen bejaardheid. 
 
.. ingeval namaals iets werd bevonden te exseteren dan verklaarde hij comparant te geven 
en te laten aan Mattheus Verluijten of zijn nakomelingen bij vorm van donatie inter vivos dat 
men noemde gifte onder levenden en dat voor zijn getrouwe dienst aan hem comparant 
bewezen voor zijn goede zorgen in zijn minderjarigheid ... Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Henricus Norbertus Wuijts als getuigen.  
 
 
 
 

 
52 Proveniëren: voordeel aanbrengen of opleveren. de opbrengst, de winst, het voordeel, het bedrag  
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Akte N° 30          21 maart 1755 
 
Compareerden Jan Baptist Janssens en Maria Mattheijs beiden gehuwden en 
ingezetenen van Olen welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit 
handen van Jan Baptist Mattheijs ook inwoner van Olen een som van honderd en vijf en 
twintig guldens courant.  
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve groot omtrent anderhalf zille genaamd  
“ het broeckxhoff ” gelegen onder Olen. Palende oost Adriaen Wouters, zuid Michiel 
Soeten, west de Stadtsche straat en noord Adriaen Lemie.  
 
Compareerde Marten Mattheijs vader van de comparante dewelke verklaarde mits zijn recht 
van devolutie 53 aan het voorzegde goed volgens zijn touchte te desisteren van zijn recht en 
te consenseren in de voorzegde belasting ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en Adriaen Verstockt als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Voor Jan Baptist Matthijs den ondergeschrevene verklaarde het voorzegde kapitaal alsnog 
te vergroten met vijf en twintig guldens courant als nu met het bovenstaande honderd en 
vijftig guldens op den intrest als voorzegd staat. Actum binnen Olen 12 april 1756. Present 
Andries Bogaerts en Marten Douwen als getuigen.  
 
Akte N° 29           17 maart 1755 
 
Compareerden Michiel Mertens in huwelijk met Maria Van Linden inwoners van Oevel, 
welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van de gelijke 
erfgenamen Michiel ’t Seijen een som van honderd guldens courant in voldoening van een 
testamentair legaat van Willem Wouters en Maria ’t Seijen, waarvan deze is dienende voor 
volle en absolute kwitantie ...  
 
Zij comparanten beloven intrest te betalen en zijn hiervoor verbonden hun personen en 
goederen, roerende en onroerende waar en op wat er ter plaatse zal bevonden worden ... 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joris Cluijts en Jan Baptist Van 
Elsen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Den ondergeschrevene als gelaste van zijn vader Dilis ’t Sijen bekende ontvangen te 
hebben van Michiel Van Linden en Jan Mertens een som van honderd guldens betalende 
voor de kinderen Michiel Mertens en Maria Anna Van Linden waarmede het hiervoor 
staande kapitaal komt te cesseren zowel van kapitaal als intrest, dood en teniet dienende 
deze voor volle en absolute quitte nu en ten eeuwigen dage. Actum 21 maart 1768.  
 
Akte N° 28          14 maart 1755 
 
Compareerde Josephus Adrianus Van Den Eijnde daar vader van was Joannes Baptist 
Van Den Eijnde en Joanna Van Quelenbourgh moeder alsnog in’t leven en Matthijs Mens 
inwoner der stad Aarschot als voogd over de kinderen wijlen Guilleam Van Den Eijnde en 
Anna De Brier in zijn leven metser binnen Langdorp, beiden tot hetgene nabeschreven 
geautoriseerd volgens autorisatie der heren schepenen der stad Lier op datum 3 januari 
1755 ondertekend Govaerts mede ook volgens autorisatie der heren weesmeesters der stad 
Aarschot, ook bij marginale apostille van datum 11 maart 1755 ondertekend J. Vander Beken 
secretaris, allen aan mij bekent, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Adriaen Moons inwoner alhier een som van honderd vijftien guldens 
courant. 
 

 
53 Devolutie: erfenis, overdracht, overgang.  
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Voor welke kapitale penningen en de jaarlijks te vervallen intrest zij comparanten uit kracht 
en naar vermogen verpanden zeker weide of dries gelegen in “ den honinck “ onder Olen. 
Palende oost het veldstraatje, zuid Adriaen Moons nomine uxoris, west “ den honinck “ en 
noord Jan Vermeerbergen, groot omtrent ander half zille ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Adriaen Lemie 
als getuigen.  
 
Akte N° 27          14 maart 1755 
 
Conditie en voorwaarden waarop Michiel Verbist, Jan Verbist, Hendrick Peeters, Jan 
Lauwereijs in huwelijk met Maria Verbist en andere hunne mede condividenten allen als 
erfgenamen van Peeter Verbist en Maria Van Pelt op heden 14 maart 1755 naar 
voorgaande koopveiling bij zondaagse proclamaties publiekelijk zullen verkopen 
verschillende percelen erven gelegen tot Strateneinde onder Westerlo. Deze konde 
publiekelijk voorgelezen binnen Strateneinde Westerlo, ter presentie van Adriaen Verswijvel 
en Adriaen Moons als getuigen. 
 
Ten eerste verkocht zeker perceel land genaamd “ het roth “ gelegen tot Strateneinde 
omtrent “ het voortbos “. Palende oost Cornelis Wouters, zuid en west de straat, noord Jan 
Gebruers kinderen groot omtrent twee zillen en een halve. Reserveerden de verkopers het 
schaarhout en heeft daarvan den handslag ontvangen Balthazar Geps om en mits een som 
van twee honderd vijf en tachtig guldens en stelde de koper bovendien vijf hoogen. Op 15 
april 1755 in collegio tot Westerlo de kaars van ’S heer wegen ontstoken zijnde op de 
voorzegde koop is bij uitgang dezelfde Balthazar Geps koper gebleven voor de som en 
verdieren ut ante.  
 
Akte N° 26           10 maart 1755 
 
Compareerden Peeter Hendrickx in huwelijk met Petronella Weijmans inwoners der stad 
Herentals, welke comparant verklaarde onherroepelijk te geven met warme hand bij donatie 
inter vivos, zekere huizinge met de kamer en den hof, gestaan in de Boverij genaamd “ den 
palmbos “ groot omtrent twintig roeden. Palende oost de erfgenamen Van Cemna, zuid 
Peeter Van Eijnde, west de steenweg naar de markt, noord Andries Lemmens, zo en gelijk 
hij donant hetzelfde recht heeft verkregen door zijn vader van Anthon Van Den Eijnde 
volgens handbiljet 54 daarvan zijnde dat hij ten deze mee overgeeft, en dat aan Peeter Van 
Den Eijnde Martenssone, meester rademaker binnen deze stad alhier present verklarende 
de voorzegde gifte in dank te nemen en te accepteren. Belovende hij Peeter Henderickx 
aan de voorzegde kamer of aangelegen erve geen recht, actie of pretentie meer te hebben, 
direct of indirect maar den acceptant in zijn stede te stellen. Deze gift gedaan uit zuivere en 
pure genegheid.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Jan Otten en Andries 
Lemmens geburen als getuigen hiertoe aanzocht  
 
Los inliggende akte:  
Den ondergeschrevene Anthonij Van Den Eijnde verklaert bij dese overgegeven gecedeert 
ende getransporteert te hebben bij desen aen Jasper Hendricx alhier present ende ’t selve 
accepterende zeker paert ende deel die ditto van Den Eijnde is hebbende ... 
 
Akte N° 25          10 maart 1755 
 
Testament:  In den naeme ons Heer amen 

 
54 Het origineel werd bijgevoegd en is na te lezen na deze bewerkte akte.  
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Compareerden Maria Goolaerts en Adriaen Van Marroije beiden gehuwden ingezetenen 
van Velthoven bijvang der stad Herentals, zij comparante ziek liggende te bed en hij 
comparant in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te 
kondigen op de manier als volgt:  
 

- willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de langstlevende 
van hun beiden. 
 

- dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke te gunnen, 
geven en te maken aan elkaar in volle eigendom en de erfelijke goederen met de 
volle touchte en gebruik te weten de eerststervende aan de langstlevende van hun 
beiden en na de dood van de laatstlevende, ingeval van de aflijvigheid van de 
testatrice zoals zij verklaarde zal de eigendom van haar erfgoederen gemaakt 
worden aan haar eing kind verwekt en alsnog te verwekken met haar tegenwoordige 
man, excluderende haar voorkinderen met hun legitieme portie, maar ingeval al de 
voogden der kinderen verwekt met Adriaen Taijmans de gehele have in massa laten 
aan haar tegenwoordige man met de last van haar drie voorkinderen op te brengen 
naar staat en conditie tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke ouderdom en tot dat het 
kind verwekt in dit huwelijk den ouderdom van vijf en twintig jaar zal hebben bereikt ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Velthoven, ten woonhuize en voor het ziekenbed van 
de testrice ter presentie van Peeter Vertommen en Franciscus Van Dijck, geburen als 
getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 24           9 april 1755 
 
Compareerden Adriaen Moons 55 in huwelijk met Anna Peijs inwoners van Olen welke 
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Isabella Van 
Opstal weduwe van Franciscus Bouwen inwoonster van de stad Herentals een som van 
honderd en vijftig guldens ... waarvoor zij comparanten tot pand stelden zeker perceel land 
genaamd “ den rooden dries “ gelegen alhier onder Olen, groot omtrent een bunder. 
Palende oost de kinderen Adriaen Huijsmans, zuid Jan Dom nomine uxoris, west Dimphna 
Verbiest en noord Jan Peijs.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Adriaen Lemie als getuigen. 
 
Akte N° 23          8 maart 1755 
 
Compareerden Adriaen Menten in huwelijk met Dimphna Verdonck inwoners van Oevel 
welke comparant verklaarde ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Guilleam 
Van Linden Janssone in huwelijk met Catharina Laureijs een som van vijf en zeventig 
guldens ...  
 
Comparant stelde tot pand zekere kwebbe gelegen aan “ den ouden dijck “ onder Geel 
groot omtrent ander halve zille. Palende oost # “ den oudendijck “, zuid Adriaen Van Nuten 
met de wederhelft, west Jan Meir (Meren) en de kinderen en Adriaen Van Genechten, noord 
de comparants erve en “ de gemijnen bempt “. 
 
... soo geeft hij rentgelder vollle macht ende procuratie aen de rentheffer aen het voors. 
parcheel quebbe te aenveerden ende gebruijcken als hun eijgen ofte verhueren tot verhael 

 
55 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Moons – Anna Peys, nr. 1688, pag. 342.  
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van den achterstellighen intrest mitsgaers om het voors. parcheel quebbe te verbeteren van 
berghen ende daelen te effenen ende van riolen tot afwateringhe ende den loop ten dijen 
eijnde te laeten op des rentgelders erfve gelijck den selve van vooren gelopen heeft sonder 
tegenseggen ... 
 
Aldus gedaan en gepaseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Peeter Van Dijck als getuigen.  
 
Akte N° 22         3 maart 1755 
 
Compareerden Peeter Dresselaers in huwelijk met Elisabeth Verhestraeten inwoners van 
Oevel welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Adriaen ’t Sijen en Jan De Ceuster als voogden over de nagelaten wezen wijlen Marten ’t 
Sijen en Maria De Ceuster voor en in de naam van de voorzegde wezen een som van vier 
en tachtig guldens courant. 
 
Comparant werd verbonden tot pand te stellen zijn persoon en goederen, roerende en 
onroerende, waar en op wat ter plaatse zal bevonden worden en wel speciaal zijn geheel 
(vrouwen)kinds gedeelte tot hiertoe nog onverdeeld met haar zusters en broers ... Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Peeter 
Barre als getuigen. (voor het schrijven dezer heeft ieder de helft betaald)  
 
De ondegeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Dresselaers het 
bovenstaande kapitaal van vier en tachtig guldens courant zijnde den intrest op heden 
betaald aan Jan Baptist ’t Sijen voogd volgens gegeven quitte zodat deze wordt gehouden 
voor dood en teniet. Actum Olen 2 maart 1762. Jan Van Isschot. 
 
Akte N° 21          26 februari 1755 
 
Compareerden Maria Van Pelt weduwe Peeter Verbist, ten deze geassisteerd met 
Guilleam Verbist en Jan Verbist haar zoon en Hendericus Peeters en Jan Lauwereijs 
haar schoonzonen # volgens maunuele procuratie en Guilleam Van Luijck insgelijks haar 
schoonzoon, welke comparanten bekenden verhuurd te hebben zeker hun comparante 
huizinge, schuur, stal, landerijen, heiden en weiden gestaan tot Gerheese onder Herentals, 
te samen groot omtrent elf bunders zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Maria Van 
Pelt zijn moeder en dat aan Jan Verbist en Elisabeth Van Beijlen ten deze present die 
deze voorzegde huizinge cum annexis alzo accepteerden en in huur aannamen om en mits 
een som van vijf en vijftig guldens voorlijf en twee en dertig veertelen koren goed en 
leverbaar jaarlijks ... 
 
Nota dat den pachter het coren staende op het waren? eussel dit jaer sal mogen maijen ’t 
sijnen profeijte mits denselve in het afscheijden voor dries te laeten liggen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Cornelis Geerewaerts, getuigen.  
 
Inliggend stuk:  
Den ondegeschrevene gheeft volle macht van die condiese die hier geschreve woort 
Wilhelmus Van Luijck  
 
Akte N° 20          26 februari 1755 
 
Compareerden Guilleam Verbist, Hendrick Peeters, Jan Lauwereijs tot hetgene 
nabeschreven volgens manuele procuratie van Guilelmus Van Luijck ten deze alhier 
getoond en gelezen en hierbij gevoegd en geautoriseerd, welke comparanten verklaarden 
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gezamenlijk over te geven, cederen en te transporteren al de haafelijke effecten en goederen 
(eigendom) van hun comparante moeder Maria Van Pelt zo en gelijk zij deze heeft 
overgezet en dat aan Jan Verbist en Elisabeth Van Beijlen ten deze present die deze koop 
hebben aangenomen om en mits een som van twee honderd zes en negentig guldens 
courant ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, omtrent zes uur in de namiddag, ter presentie 
van Cornelis Geerewaerts en Joannes Franciscus Wuijts, getuigen  
 
De ondergeschrevenen bekenden door Jan Verbist hun broer en zwager respectievelijk ten 
volle voldaan te zijn voor de som van twee honderd zes en negentig guldens dienende 
dienvolgens daarvan voor quitte nu en ten eeuwige dagen. Actum Olen 31 augustus 1761. 
G. Verbiest, Jan Lauwreijs, W. Van Luijck.  
 
Akte N° 19           26 februari 1755 
 
Compareerden Maria Van Pelt weduwe Peeter Verbist enerzijds, Guilleam Verbist, Jan 
Verbist haar zonen, Henderick Peeters, Jan Lauwreijs ten andere zijde welke 
comparanten verklaarden te samen overeen gekomen te zijn in de manier en conditie hier 
volgende: 
 
Ten eerste verklaarde zij eerste comparante al haar goederen en effecten, zowel haafelijke 
als erfelijke, roerende en onroerende af te staan, uitgenomen dat zij eerste comparante aan 
haar reserveerde al het vlees, de helft van het gesponnen garen “ ... ende de boffette 56 “, 
waartegen zij tweede comparanten beloven aan de eerste jaarlijks een som te geven van 
tachtig guldens en bovendien zullen de tweede comparanten gehouden zijn aan de eerste 
comparante hunne moeder te koop twee steenen vlas in dit jaar, eens en zonder meer om 
daarmede te doen gelijk haar geliefte en tot slot zullen zij tweede comparanten alsnog een 
nieuw kleed, rok, schort, lijfken ... en schoenen moeten geven, of een som van veertien 
guldens in plaats van het voorzegde kleed. 
 
Nota dat hier niet en is begrepen de coijen, peerdt ,ploege, egge, schippen ... ofte kerre mits 
hetgene is dienende tot de boerderije nochte van huijsmeubelen ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Geerewaerts en 
Joannes Franciscus Wuijts getuigen (omtrent vier uren). 
 
Akte N° 18          24 februari 1755 
 
Compareerden Jan Wuijts en Dimphna Diels, beiden gehuwden en ingezetenen van 
Oosterwijk onder Olen welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit 
handen van Jan Baptist Diels in huwelijk met Elisabeth Schoubroeckx een som van 
honderd en vijf guldens. 
 
Comparanten stelden tot pand zekere weide groot omtrent één zille, genaamd “ het bael? “, 
gelegen tot Schobroeck onder Westerlo. Palende oost de erfgenamen Jan Baptist van 
Oijtsel, zuid Peeter Diels, west Peeter Heijlen en noord Peeter? Diels Peeterssone. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Dielis Van Isschodt en Joannes 
Franciscus Wuijts, getuigen. 
 
 
 

 
56 Mogelijk: Buffet: tafelkas, schenktafel, bergmeubel, tapkast. Een buffet is een meubel waarin  
 toebehoren voor de maaltijd zoal slinnengoed en bestek bewaard word.  
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Akte N° 17          11 maart 1755 
 
Testament:  In de naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Anna Maria Oijen inwoonster der stad Herentals, actueel in huwelijk met 
Sieur Guillielmus Van Doninck, zij comparante ziek liggende te bed en verklarende bij deze 
haar laatste wil te kondigen in de manieren hier volgende: 
 

- willende dat haar lichaam begraven zal worden in gewijde aarde en willende 
begraven te worden met een eerlijke uitvaart in de parochiale kerk alhier en dat er 
kort na haar overlijden voor honderd guldens missen zullen gecelebreerd worden bij 
de eerwaarde paters Augustijnen ... 
 

- Item wilde zij dat er op haar begrafenis of uitvaartdag voor tien guldens brood zal 
uitgereikt worden aan de armen dezer stad. Item laat en maakte zij aan den 
eerwaarde pater Alstrius, haar biechtvader zeven guldens als aalmoes. Item maakte 
zij aan Elisabeth Catharina Van Doninck dochter van haar man “ haer gouden 
roosrinck met haer silvere scheer ende ketinghe met eenen stijl in het huijs op de 
merckt … ” en dat voor haar trouwe dienst aan haar bewezen. Item laat en maakte zij 
aan Theresia Staes haar nicht al haar kleren en linnen opdat dezelfde haar ziele 
gedachtig zoude blijven. Item maakte zij aan de begijn Staes haar nicht haar zilveren 
lepel en vork getekend met haar testatrices naam opdat dezelfde haar ziele 
gedachtig zoude zijn. 
 

- Dalende tot de resterende haafelijke effecten, goud, zilver gemunt en ongemunt 
koopmanschap en al wat van natuurlijke have in haar bezit verklaarde zij te geven 
aan haar tegenwoordige man mede de habitutie en volle touchte van haar huis met 
de last daarop staande en van ouds betaalt en na de dood van haar man zal deze 
succederen op haar zusters en broers of hun kinderen staaksgewijs ... ook op last dat 
haar voorzegde man zal moeten geven aan haar zuster Marianna Oijen haar klein 
ringske en haar naalde koker, ceintuur, gesp en haar gouden oorknopkens ook de 
kleren en het linnen die tot haar lijfdracht hebben gediend. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals op 19 februari 1755 ten woonhuize en voor 
het ziekenbed van de testatrice, present Guillielmus Van Opstal en Gommarus Cambré, 
geburen als getuigen. 
 
In de marge: Desen testamente hiervoor gelesen ende gepasseert op den 11 meert 

1755 binnen Herentals voor den sieck bedde van de testatrice ter presentie 
van Joannes Franciscus Wuijts inwoonder van Oolen ende Gommarus 
Cambré gebuer als getuijge ... 

 

Akte N° 16          19 februari 1755 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Franciscus Meir en Elisabeth Vissers beiden gehuwden ingezetenen van  
“ den Doelansche heijde “ onder Herentals, zij comparante liggende ziek te bed en hij 
comparant in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun uiterste wil te 
kondigen en dat op volgende manier: 
 

- willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden. 
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- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke maken zij 
aan elkaar in volle eigendom en met de volle touchte, op last en restrictie dat de 
laatstlevende hun kinderen die zij samen verwekt hebben eerlijk op te voeden in de 
Cristelijke religie naar staat en conde te laten leren lezen en schrijven tot den 
ouderdom van 25 jaar en dan aan ieder van hen een som van twee honderd guldens 
te geven in plaats van hun legitieme portie der voorzegde gedisponeerde goederen, 
en ingeval van de testatrices vooraflijvigheid verklaarde zij haar drie voorkinderen te 
excluderen met vijf en twintig guldens elk ... met supplement van dien bevonden uit 
de erfgoederen op hun gedevolveert met het afsterven van Livinus Broeckx … 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize en voor het ziekenbed van de testatrice aan de 
Doelansche heijde, ter presentie van Cornelis Peeters en Jan Adriaens geburen als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 15          16 februari 1755 
 
Compareerden Peeter Van Den Poel Peetersone in huwelijk met Anna Maria Van Hout 
inwoners van Hulshout, welke comparanten verklaarden te transporteren en in vaste koop 
over te geven aan Marten Van Lommel en Petronella Janssens ingezetenen van 
Schaatsbergen onder Olen, zeker perceel erve gelegen in “ den hornick ” onder Olen, groot 
omtrent twee honderd zestig roeden. Palende oost de weduwe Peeter Meir met het 
schaarbos, zuid een straatje, west Cornelis Van Nuten en noord Adriaen Moons, en dat om 
en mits een som van honderd guldens courant. Comparanten bekenden ontvangen te 
hebben en ten volle voldaan te zijn. 
 
Compareerde ten deze mede Peeter Van Den Poel de vader van de eerste comparant 
welke comparant verklaarde afstand te nemen van zijn recht en presentie van touchte welke 
hij in de voorzegde erve tot hiertoe heeft gehad. Peeter Van De Poel zijn zoon diende 
hiervoor op last van jaarlijks aan zijn vader drie loopen koren te geven en drie stuivers in 
geld daarvoor verbindende zijn haafelijke effecten en goederen ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Michiel Oniaerts, getuigen.  
 
Akte N° 14          14 februari 1755 
 
Testament 57:  In den naeme ons Heer amen  
 
Compareerden Jan Van Hove weduwnaar Joanna Maria Verstappen, inwoner van Olen 
onder Tongerlo en ziek liggende te bed, welke comparant verklaarde zijn testament te 
ratificeren 58 en te laten goedkeuren en bij deze zijn laatste wil te kondigen op de manier hier 
volgende: 
 

- willende dat zijn lichaam begraven zal worden in gewijde aarde en dat er kort na zijn 
aflijvigheid drie en dertig missen van requiem gecelebreerd zouden worden. 
 

- Item maakte hij aan Anna Cools zijn meijsen een som van tien guldens en twee 
veertelen koren # en twee loopen boekweit jaarlijks gedurende haar leven en na haar 
dood te succederen op zijn codicillateurs erfgenamen en dat voor haar trouwe 
diensten bewezen. 
 

 
57 testament met codicillen: bijvoegsels bij testamenten waarin de erflater bepaalde beschikkingen 
 toelicht, wijzigt of uitbreidt. 
58 Ratificeren: bekrachtigen, ondertekenen. 
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- Item maakte hij aan Anna Cools, het klein ijzeren ketelken, de kleine koperen 
koeketel, het spinnewiel, de grote en kleine haal, de gekleurde neusdoek, de blauwe 
voorschoot en al de kleren van zijne codecillateurs huisvrouwe ... verdere vermelding 
van schenking van huisraad ... 

 
Anna Cools werd verobligeerd hem zijn leven lang te dienen zo en gelijk zij dat tot hiertoe 
heeft gedaan. Latende zijn verdere nalatenschap aan zijn naaste bestaanden, te weten (aan) 
Jan Van Hove de zoon van zijn broer of zijn wettige nakomelingen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo ten woonhuize van den codicillateur, ter 
presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Cornelius Geerewaerts, geburen als getuigen. 
 
Akte N° 13          14 februari 1755 
 
Compareerden Marten Van Lommel en Petronella Janssens beiden gehuwden en 
ingezetenen van Schaatsbergen onder Olen welke comparanten bekenden ontvangen en 
opgebeurd te hebben uit handen van den eerwaarde heer Van Den Schilde, proost van het 
Besloten hof van Herentals een som van honderd guldens.  
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve gelegen in “ den hoeninck “ onder Olen, 
genaamd “ het neerblock “ groot twee honderd zestig roeden, hem competerende bij koop 
tegens Anna Margaritha Van Bijlen. Palende oost de weduwe Peeter Meir met het 
schaarbos, zuid de straat, west Cornelis Van Nuten en noord Adriaen Moons nomine uxoris. 
Competeerde ten deze mede Peeter Van Den Poel Peeterssone daar moeder af was 
Elisabeth Janssens dewelke verklaarde te desisteren van zijn recht en eigendom dat hij op 
de voorzegde erve heeft gehad ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Cornelius Geerewaerts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 12          13 februari 1755 
 
Testament:   In de naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Peeter Van Beijlen en Susanna Van Dijck beiden gehuwden en 
ingezetenen van Schobbroek onder Westerlo, zij comparante ziek liggende te bed en hij 
comparant in goede gezondeheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun uiterste wil 
te kondigen en dat op de manier hier volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke maken zij aan 
elkaar in volle eigendom en met volledig vruchtgebruik gedurende hun leven. 
Willende den eerststervende dat de laatstlevende ingeval hij of zij behoeftig werd of 
nodig hadt tot levensmiddelen of schulden, zal mogen verkopen van hun pater- of 
matermoniale goederen ... op last en restrictie hun na te laten kind of kinderen eerlijk 
op te voeden tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke staat of ouderdom en hen dan 
hun gerechtigde vaderlijke of moederlijke legitieme portie te geven der haafelijke 
goederen of in de plaats van deze vijf en twintig guldens en twee veertelen koren ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Schobbroek ten huize en voor het ziekenbed van de 
testarice, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Jan Van Den Broeck als getuigen. 
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Akte N° 11          4 februari 1755 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Marten Helsen Adriaenssone en Dimphna Douwen beiden gehuwden en 
ingezetenen van Strateneinde onder Westerlo, hij comparant liggende ziek te bed en zij 
comparante in goede gezondheid welke comparanten verklaarden bij deze hun uiterste wil te 
kondigen en dat op de manier hier volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van bergafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de langstlevende 
van hun beide. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel hun haafelijke effecten als hun 
erfelijke goederen maken zij aan elkaar in volle eigendom en met volle touchte en 
tevens met macht aan de laatstlevende om van dezelfde erfelijke goederen te mogen 
verkopen tot behoefte van schuld(en) en de eigendom derzelfde overschietende 
erfgoederen over te gaan op hun kinderen of kindskinderen. Tevens tot last en 
restictie dat de laatstlevende van hun beiden verlpicht was hun kinderen te samen 
verwekt te laten leren lezen en schrijven, te onderhouden van eten en drank, te 
houden ziek en gezond tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke ouderdom en aan 
ieder van hen een koe en twee veertelen koren te geven voor vaderlijke of 
moederlijke legitieme portie.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd op vier februari 1755, ter presentie van Joannes Franciscus 
Wuijts en Peeter Diels Jan Baptist S’Jongers als getuigen hiertoe aanzocht. 

Dit x is het handmerk van Marten Helsen verklarende mits zijne ziekte niets anders te 

kunnen schrijven.  
 
Akte N° 10          4 februari 1755 
 
Compareerden Adriaen Menten in huwelijk met Dimphna Verdonck beiden gehuwden en 
ingezetenen van Oevel, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben 
uit handen van Adriaen Wouters gewezen molenaar tot Buul in huwelijk met Dimphna 
Helsen, een som van zes en zeventig guldens courant.  
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel hooiwas gelegen te Geel in “ den cauwaert “ 
hem comparant competerend bij scheiding en deling van zijn ouders als bij koop, zijnde groot 
omtrent honderd vijftig roeden. Palende oost Geerard Bellens, zuid “ de leijloop “, west Jan 
Baptist Van Den Plas en noord Marten Van Beijlen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen Tongerlo, ter presentie van den eerwaarde heer Christianus Cornelius Wuijts en 
Joannes Franciscus Wuijts als getuigen. 
 
In de marge:  Deze is gecasseert op 8 juny 1777 
 
Akte N° 9          4 februari 1755 
 
Compareerde Adriaen Menten tot hetgene nabeschreven geautoriseerd bij manuele 
procuratie van zijn huisvrouw Dimphna Verdonck van datum 4 februari 1755 ten deze aan 
mij notaris alhier getoond en gelezen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van den eerwaarde heer Christianus Cornelius Wuijts actuele inwoner 
van Olmen, een som van honderd vijf en twintig guldens courant.  
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Comparant stelde tot pand zekere beemd gelegen in het Zammels broek onder Geel, groot 
honderd vijf en twintig roeden. Palende oost Jan Verellen, zuid en west de Nete en noord  
“ de leijloop “ zijnde hetzelfde onverdeeld met Adriaen Luijten nomine uxoris ... Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Adriaen Wouters en 
Joannes Franciscus Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Den ondergeschrevene verklaarde dat den eerwaarde heer Chr. Cornelius Wuijts presbiter 
inwoner van Olmen voor hem ondergeschrevene borg is gebleven voor de rente van 
honderd guldens wisselgeld staande ten behoefte van de infermerie van Herentals volgens 
manuele verbintenis door de voorzegde heer gegeven aan Jan Baptist Verdonck, 
belovende den voorzegde heer daarvan te zullen ontlasten. Actum 4 feb. 1755, Adriaen 
Menten.  
 
Inliggend stuk:  
den ondergesch. geeft vollen last ende procuratie aen Adriaen Menten om in haeren naeme 
te verbinden alsulcken hoijwas ten behoeve van den heer Chr. Cor. Wuijts Pr. als haer 
ondergeschr. is competerende van wegens haere ouders ... bij dijlinge in’t Zammels broeck 
desen 4 februari 1755. Dijmphna Verdonck 
 
Akte N° 8          28 januari 1755 
 
Compareerde Guillielmus Weijnants meijer en Anna Catharina Van Kerckhoven, beiden 
gehuwden en ingezetenen van Zoerle Parwijs, welke comparanten bekenden ontvangen en 
opgebeurd te hebben uit handen van Jan Baptist Weijnants als voogd over het enig kind 
van hem meijer Guillielmus Weijnants en Theresia Robrechts, een som van drie honderd 
en één en zestig guldens en zeven stuivers.  
 
Zij comparanten hebben verbonden en tot pand gestelt hun respectieve personen en 
goederen, roerende en onroerende en wel speciaal tot pand stellende haar comparante 
kindsgedeelte onverdeeld met haar broers en zusters, gestaan en gelegen zowel onder 
Zoerle Westerlo, Damseinde, Gelindel Westerlo als elders. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Zoerle Parwijs, ter presentie van Jacobus Weijnants en Franciscus Weijnants als 
getuigen.  
 
De ondergeschrevene Maria Elisabeth Weijnants bejaarde jonge dochter haar zelve zijnde 
bekende opgebeurd te hebben uit handen van Jan Baptist Van Kerckhoven in huwelijk met 
Anna Maria Pauwels inwoners van Zoerle Westerlo de bovenstaande som van drie honderd 
één en zestig guldens en zeven stuivers in afkwijting van de bovenstaande rente, betalende 
voor de kinderen van Anna Catharina Van Kerckhoven verwekt met Guilielmus Wijnants 
meijer, waarmede deze is voldaan, dood en teniet zowel van intrest als van kapitaal nu en 
ten eeuwige dage. Actum 26 december 1772. Maria Elisabeth Wijnants mij present Eg. 
Oinaerts. 
 
Akte N° 7          28 januari 1755 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Jan Franciscus Lemmens en Maria Catharina Helsen beiden gehuwden 
en ingezetenen van Voortkapel onder Westerlo, hij comparant liggende zieke te bed en zij 
comparante in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun uiterste wil 
te kondigen op de manier hier volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde ... 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Westerlo op de Voortkapelle, ten huize en voor 
het ziekenbed van den testateur, ter presentie van Jan Dirickx gebuur en Joannes 
Franciscus Wuijts inwoner van Olen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 6          26 januari 1755 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Catharina Lauwereijs en Guilleam Verlinden Janssone beiden gehuwden 
en ingezetenen van Oevel, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede 
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun uiterste wil te kondigen in de 
manieren hier volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde in de 
parochiale kerk van Oevel en willende nagedaan te worden drie honderd missen van 
requiem tot lafenis hunner zielen met een eerlijke uitvaart ter discretie van de 
laatstlevenden van hun beiden. Tevens dat op de begrafenis drie veertelen rogge zou 
gebakken worden om aan de armen van Oevel uit te delen.  
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke hun bij God 
almachtig op deze wereld verleent. Eerst prelegateerde en maakte zij aan Guilleam 
Lauwreijs haar broer, zekere beemd gelegen alhier binnen Oevel aan “ de liesde “ 
en actueel in huur bij Jan Mertens. Item maakte zij aan haar broer de helft van haar 
patermoniale en matermoniale erfgoederen gelegen onder de jurisdictie van Geel of 
elders, en dit om redenen om de ziel van haar testatrice gedachtig te wezen. Item 
maakte zij alsnog aan Guilleam Lauwereijs vier pistolen in geld ter vergoeding van 
zijn gedane diensten. Komende alsnu tot de generale dispositie van al hun haafelijke 
en erfelijke goederen, in volle eigendom gegeven van de eerst stervende aan de 
laatstlevende en de erfelijke goederen geven ze aan elkaar met de volle touchte en 
gebruik geduren zijn of haar leven. Aangaande hun patermoniale en matermoniale 
erfgoederen daarvan laten zij ook aan elkaar met de touchte volgens landsrecht en 
lokale coustumen. Dit alles op last van de voorzegde pieuse werken ... en een som 
van drie honderd vijf en zestig guldens drie stuivers en één oord die zij bekenden 
schuldig te zijn aan Guilleam Lauwreijs hun zwager en broer hun enige universele 
erfgenaam.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van Henderick Pauwels gebuur en 
Joannes Franciscus Wuijts inwoner van Olen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 5          25 januari 1755 
 
Conditie en voorwaarden waarop de kinderen van Jan Baptist Van Den Eijnde en de 
kinderen van Guilleam Van Den Eijnde en Anna De Brier als erfgenamen van Maria Peijs 
en Jan Van Den Eijnde 59 op heden 25 januari 1755 publiekelijk zullen verkopen 
verschillende percelen van erven gelegen onder Tongerlo, Geel, Olen en elders waar deze 
zullen bevonden worden. Vermelding van de verkoops voorwaarden. Aldus zijn de 
voorzegde condities voorgelezen op 25 januari 1755 ter presentie van Jan Meir en Jan 
Baptist Verhagen getuigen hiertoe verzocht.  
 
Ten eerste werd te koop gesteld “ het weeuwblock “ gelegen onder Tongerlo, waarvan de 
verkopers het schaarhout reserveerden, groot omtrent ander half zille. Palende oost de 
Weduwe straat, zuid “ de weduwe heijde “, west Adriaen Moons en noord Wilm Verheijen 

 
59 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Van Den Eynde – Maria Peys, nr. 2439, pag. 488. 
 Joannes Van Ent – Maria Peys nr. 2538, pag. 506.  



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

en heeft daarvan den handslag ontvangen Adriaen Moons Peeterssone om en mits een 
som van drie en vijftig guldens en stelde de koper vier hoogen. Present Jan Meir en Peeter 
Van Roosbroeck als getuigen. Op 22 februari compareerden Adriaen Moons en verklaarde 
boven alle gestelde verdieren alsnog te stellen drie hoogen, present J. Fr. Wuijts en Cornelis 
Geerewaerts. Adriaen Moons is met uitgang der brandende kaars koper gebleven, present 
Jan De Ceuster en Adriaen S’Jegers schepene van Tongerlo op 13 maart. 
 
Ten tweede werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ het groot block “ groot 
omtrent een derdel te aanvaarden half oogst eerstkomende, gelegen onder Tongerlo. 
Palende oost de kinderen Adriaen Huijsmans, zuid de kinderen Lambrecht Geuens, west 
Adriaen Moons en noord de voorzegde kinderen Adriaen Huijsmans en heeft daarvan den 
handslag ontvangen Adriaen Moons om en mits een som van honderd en dertig guldens en 
stelde de koper vijf hoogen, present Jan Meir en Peeter Van Roosbroeck. Depost stelde 
Adriaen Moons alsnog drie hoogen. Op 16 februari 1755 compareerde Jan Meer en 
verklaarde boven alle gestelde verdieren alsnog vij hoogen te stellen, present J. Fr. Wuijts en 
Cornelius Geerewaerts en Adriaen Lemie als getuigen. Op 18 februari 1755 compareerde 
Adriaen Lemie en verklaarde op “ het grootblock “ boven al de gestelde verdieren alsnog 
drie hoogen te stellen, present Amandt Gebruers (Gebroers) en Cornelius Geerewaerts. 
 
Ten derde zo is te koop gesteld “ de wolfs coij “ gelegen onder Geel groot omtrent een half 
bunder. Palende oost de heer Verrijcken, zuid ... (leeg), west Adriaen Moons en noord “ het 
gruijm “ en heeft daarvan den handslag ontvangen Adriaen Moons om en mits een som 
van zes en dertig guldens en stelde de koper drie hoogen, ter presentie van Jan Meir en 
Peeter Van Roosbroeck als getuigen. Depost verklaarde Adriaen Moons op de 
bovenstaande kwebbe alsnog te stellen boven de gestelde verdieren vijf andere hoogen, 
present Michiel Oniaerts en Jan Truijens. 
 
Ten vierde werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de hulsdoncken “ tot Zoerle 
genaamd “ de hulsdonck “ en rijdende met Maijken Van Nuten en Adriaen Moons onder 
Westerlo en heeft na langdurige afroeping den handslag ontvangen Cornelis Heijns om en 
mits een som van zes en tachtig guldens en stelde de koper bovendien tien hoogen. De 
kaars ontstoken op de vierde koop is bij uitgang dezelfde Cornelis Heijns koper gebleven, 
present Jan De Ceuster en Adriaen S’Jegers schepenen. 
 
Ontertekend Adrianus Josephus Van Den Eijnden, Matthijs Mens als momboir, Adriaen 
Siegers, Cornelis Heijns. 
 
Op 19 februari 1755 compareerde Adriaen Lemie en verklaarde op “ het grootblock “ van 
Maria Peijs boven de koopsom en de gestelde verdieren alsnog te stellen vijf hoogen of 
verdieren, present J. Fr. Wuijts en Guilleam Geens als getuigen. Op 13 maart de kaars 
ontstoken zijnde is bij uitgang dezelfde koper gebeleven Adriaen Lemie, present Jan De 
Ceuster en Adriaen S‘Jegers (Sieghers) schepenen van Tongerlo. 
 
Inliggende oorkonde: 
Mijne Heeren die Borghmeester ende Schepenen der stadt Lier geconsidereert den inhoudt 
deser autheriserende supplianten, om de parcheeltjens landt ende bempt beneffens hunne 
condividenten te moghen verkoopen de coopers daerinne te goeden vestighen ende erfven, 
mits de penninghen daer van provenierende emploijerende tot quijtinghe der lasten op de 
voorschreve goederen uijtgaende, ende ingevalle van overschot voorders rapport te doen 
om als dan gedisponeert te worden naer behoren. Actum 3 januari 1755. P. Fr.Govaerts 
(secr.)  
 
Aen mijne eerw. Heeren die Borgemeester ende Schepenen der Stadt Lier. Verthoonende 
met Eerbiedinghe Joanna Francisca Van Quellenborgh ingesetene deser Stadt beneffens 
Josephus Vanden Eijnde ende Guillielmus Vanden Eijnde haere twee meerderjarige 
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kinderen verwekt met Joannes Baptista Vanden Eijnden 60 haeren man, welcken haeren 
voornoemden man van haer verthoonderesse is wegh gegaen ende haer laeten sitten met 
haere kinderen nu wel veerthien à vijfthien jaeren geleden, sonder oijndt te hebben geweten 
waer hij hem was onthoudende ofte oijndt vanden selven meer eenighe tijdinge te hebben 
gehoort ofte gehadt, ’t is nu soo dat aen hun verthoonders is competerende de hellicht van 
ses parcheeltiens soo landt als bempt gelegen onder den dorpe van Hoijlen (Olen) ende dat 
hunne mede condividenten niet langer en verstaen te blijven in gemijnschap maer willen 
procederen tot publique vercooping heerder geseijde parcheeltiens van landen ende bempdt, 
ende gemerckt sij verthoonders sijn belast met differente schulden dewelcke sij geirne soude 
caulleren met de penningen te provenueren vande te doene vercoopingen, ende alsoo zij 
verthoonders niet validelijck den cooper ofte coopers der voors. landen en connen goeden 
aengesien sij niet en sijn wesende oft dat den voors. Joannes Baptist Vanden Eijnden 
nocht int leven is ofte niet oorsaecke van recours tot u eerw. 
 
Ootmoedelijck biddende gelieve gedient te wesen hun verthoonders te autoriseren om 
beneffens hunne condividenten de voors. parcheeltiens van landen ende bempt te mogen 
vercoopen met macht om den cooper oft coopers voor hunne aendeel daer in te goeden 
vestighen ende erfven voor hoff ende heer competent de penningen daer van comende 
onder hunne quittantie te ontvangen, om redenen voorschreven. J. G. Berckmans 1755, 
getekend Joanna Van Quellenborgh, Adrianus Josephus Van Den Eijnde, Guillelmus 
Franciscus Van Den Eijnde  
 
Akte N° 4          21 januari 1755 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Henderick Soeten en Anna Van Lommel beiden gehuwden en ingezetenen 
van Oisterwijck Damseinde aan de Voortkapelle, hij comparant liggende ziek te bed en zij 
comparante in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun uiterste wil 
te kondigen en dat op volgende manier:  
 

- Eerst bevelen zij testateurs hun zielen wanneer die bij de wil van God uit hun 
lichamen zullen komen te scheiden aan God almachtig Maria Gods moeder en alle 
Gods Lieve Heiligen en hun lichamen ter gewijde aarde te laten, het doen van 
begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende van hun 
beiden, willende dat na de eerste aflijvigheid zullen moeten gecelebreerd worden 
vijftig missen van requiem, ook te bakken drie veertelen koren voor de arme mensen. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke gunnen en 
geven ze aan elkaar in volle eigendom en met de volle touchte en gebruik gedurende 
zijn of haar leven. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Damseinde aan de voorzegde kapel ten huize van de 
testateurs, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts inwoner van Olen Tongerlo en 
Adriaen Gebruers gebuur als getuigen. 
 
Akte N° 3           18 januari 1755 
 
Compareerden Michiel Oniaerts in huwelijk met Maria Gebruers inwoners van 
Schaatsbergen onder Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Isabella Van Opstal weduwe Franciscus Bouwen inwoonster van 
Herentals een som van honderd guldens courant. 
 

 
60 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: J. B. Van Den Eynde – J. Fr. Van Quelenburg, nr. 2440, p. 488.  
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Comparanten stelden tot pand zeker perceel land gelegen omtrent “ de ganse coije “ 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.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Christiaen Lauwereijs 
en Joannes Franciscus Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 2          13 januari 1755 
 
Compareerden Jan Leijsen in huwelijk met Catharina Waegemans ingezetenen van Grese 
onder Herentals, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen 
van Cornelis Heijns een som van honderd en vijftig guldens courant. De comparant was 
verbonden te stellen zijn persoon en goederen, roerende en onroerende, wat en op welke 
plaats deze zullen bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Jan Heijns en Joannes Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen en opgebeurd te hebben voor en in naam van 
zijn broer de bovenstaande som van honderd en vijftig guldens met de verschenen intresten 
tot op heden datum, zodat deze daarmede komt te cesseren dienvolgens dood en teniet. 
Actum Olen 28 januari 1759. Cornelis Heijns  
 
Akte N° 1          9 januari 1755 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Anna Mertens en Henderick Geens beiden gehuwden en ingezetenen van 
ILLe onder Oosterwijk, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede 
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste en uiterste wil te kondigen 
op de volgende manier: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de langstlevende 
van hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke hun bij 
God almachtige bij deze verleend bij deze machtig om te disponeren. Ten eerste 
prelagateerde en maakte zij testatrice in geval van haar vooraflijvigheid aan (de 
dochters van) Hendrick Geens haar tegenwoordige man de helft van “ de nieuwe 
hoeve “ zijnde zaailand gelegen onder ILL met de wederhelft, en dat voor de trouwe 
dienst aan haar bewezen. Dalende als nu tot generale dispositie van hun haafelijke 
goederen maken zij deze aan elkaar in volle eigendom waarvoor en op last dat hij 
testateur 50 guldens missen van requiem zal moeten laten celebreren tot lafenis van 
haar ziel. Tevens op last dat alle erfgoederen ingeval de testatrices vooraflijvigheid 
na de dood van hem testateurs zullen moeten gaan op zijn drie voorkinderen ...  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen ILL Oosterwijk ten huize van de testateuren op 9 
januari 1755, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Willem Doos geburen als 
getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°            2 januari 1755 
 
Slecht leesbare akte. Compareerde Marten Heijlen Adriaenssone in huwelijk met Maria 
Heijlen Jansdochter, inwoners van Broeckhoven onder Morkhoven, welke comparanten 
bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Anna Elisabeth Heijlen (zijn) 
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zuster, een som van drie honderd zes en veertig guldens en tien stuivers courant en uit 
handen van Cornelius Heijlen zijn broer een som van drie honderd acht en dertig guldens 
en tien stuivers courant, makende alzo samen een som van zeshonderd vijf en tachtig 
guldens. 
 
Bij deze rente werd de comparanten verbonden al hun personen en goederen, roerende en 
onroerende, wat en op welke plaats deze zullen bevonden worden. Tevens stelden de 
comparanten tot pand bij waarde van twee honderd guldens op zeker perceel erve genaamd 
“ het blockstuck “ gelegen onder Morkhoven, groot 250 roeden. Palende oost Cornelis en 
Anna Verwaerts?, zuid Peeter Geps, west de comparant en noord Jan Baeckelants. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van de notaris op 2 januari 1755, 
ter presentie van Amand Gebruers en Joannes Franciscus Wuijts als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene Cornelis Heijlen bekende ontvangen te hebben voor hem en zijn 
zuster van Martinus Heijlen zijn broer, tachtig guldens zo dat het kapitaal blijft zes honder 
guldens, 5 juni 1763.  
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1755 en 1756 

Index van de hierinne gebonden acten de annis 1755 ende 1756  
 

N° 1 Testament van Marten Van Beijlen en Catharina Van Waes 
gehuwden. 

 
N° 2 Codicille van Marten Van Beijlen en Catharina Van Waes 

gehuwden.  
 
N° 3 Testament van Elisabeth Smets weduwe Willem Veraert.  
 
N° 4 Declaratie verleden door Gerard Bellens nopende de 

lammertienden. 
 
N° 5 Declaratie verleden bij Willem Meir nopende de lammertienden. 
 
N° 6 Akkoord tussen Michiel Verbiest cum suis enerzijds en hun moeder 

ter andere zijde nopende haar onderhoud. 
 
N° 7 Scheiding en deling tussen de kinderen en de erfgenamen van 

Peeter Verbiest en Maria Van Pelt.  
 
N° 8 Schatting van de molen van Hezewijk.  
 
N° 9 Afrekening en likwidatie met notariele kwitantie tussen Michiel 

Wouters en Maria Lemmens enerzijds en Peeter Van Eijnde cum 
suis ter andere zijde. 

 
N° 10 Akkoord tussen Franciscus Van Looij enerzijds en Jan Baptist Van 

Looij anderzijds.  
 
N° 11 Verhuring van een hofstede door Adriaen Verbist aan Marten 

Verboven en Catharina Verbist. 
 
N° 12 Verhuring van een hofstede door Jan Bellemans en Willem 

Huijsmans aan Merten Verstappen. 
 
N° 13 Verhuring van een hofstede door Cornelis Vermeerbergen aan 

Peeter Verbiest en Anna Janssens. 
 
N° 14 Testament van Marten Heijlen en Maria Heijlen gehuwden. 
 
N° 15 Obligatie van 100 guldens ten laste van Hendrick Mertens 

weduwnaar Elisabeth Vennekens ten behoeve van Peeter 
Vertommen en Maria Leirs 

 
N° 16 Declaratie gegeven nopende de lammertienden als de stal op het 

leengoed staat in de verdere vrijdom van het Leen. 
 

Not. 5992: 1755 -1756. 
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N° 17 Verhuring van huis met annex erve door Willem Huijsmans en Jan 
Bellemans aan Peeter Goossens. 

 
N° 18 Transport van een perceel erve door Jan Baptist Gislain aan Jan 

Janssens en Elisabeth Gislain. 
 
N° 19 Akkoord tussen Peeter Elen enerzijds en Peeter Van Dijck cum suis 

anderzijds. 
 
N° 20 Cassatie van een obligatie van 100 gls gedaan door Adriaen Helsen 

aan Cornelis Heijns en Jan Heijns. 
 
N° 21 Testament van Adriaen Lemie weduwnaar. 
 
N° 22 Verhuring van een huis en hof door Adriaen Lemie aan Jan 

Thoremans. 
 
N° 23 Verhuring van een hofstede door Adriaen Verstockt aan Jan 

Verwimp 
 
N° 24 Declaratie verleden door Adriaen Geijsels en Peeter Maes ter 

rekwisitie van Peeter Heijlen.  
 
N° 25 Obligatie van 350 guldens ten laste van Franciscus Weijnants en 

Anna Catharina Dils tot profijt van Henri Herrotte.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Akte N° 1          28 maart 1755 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Marten Van Bijlen en Catharina Van Waes beiden gehuwden en 
ingezetenen van Oevel en in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze 
hun laatste wil te kondigen op volgende manier:  
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde, het laten doen 
van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de langstlevende van 
hun beiden en willende dat op den dag der begrafenis drie veertelen koren gebakken 
of in graan zal uitgedeeld worden aan de armen. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen. Ten eerste hun haafelijke en erfelijke 
goederen en al wat er ter plaatse zal bevonden worden, verklaarden zij testateuren te 
gunnen en te geven aan elkaar voor de volle touchte en gebruik en na de dood van 
de laatstlevende te succederen voor de touchte en volle eigendom op hun drie  
“ staecken “ te weten op den eerwaarde heer Michiel Van Bijlen hun zoon voor de 
eerste staak, op Amandus Van Bijlen hun zoon voor de tweede staak en op de 
kinderen van hun dochter Catharina Van Bijlen voor de derde en laatste staak, met 
verbod van hun erfelijke goederen niet te mogen delen voor het jongste kind van hun 
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voorzegde dochter de leeftijd heeft bereikt van vier en twintig jaar en ingeval enig 
kind of kinderen voor de voorzegde ouderdom komen te overlijden zo wilden zij 
testateuren dat zodanig part of parten zal moeten succederen en toekomen op het 
overblijvende kind ... 

 
Item verklaarden de testateuren van den eerwaarde heer Michaelis Van Bijlen hun zoon in 
verschillende “ reijsen “ genoten te hebben drie honderd en vijftig guldens hetwelke zij wilden 
dat aan dezelfde zal moeten teruggeven worden door en van de resterende staken ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel op “ den houdt “ ten woonhuize van de 
testateuren, ter presentie van Peeter Mertens en Peeter Hendrickx den ouden, geburen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2           25 april 1755 
 
Testament:   In den naeme ons heere amen  
 
Compareerden Marten Van Bijlen en Catharina Van Waes beiden gehuwden en 
ingezetenen van Oevel op “ den hout “, zij comparante enigszins onpasselijk te bed liggende 
en hij comparant met ons gaande en staande, welke comparanten verklaarden bij deze hun 
uiterste en laatste wil verder te verklaren: 
 
Ten eerste te landeren en te approberen hun mutueel testament gepasseerd voor mij notaris 
op 28 maart 1755, ten aanzien van den eerwaarde heer Michael Van Bijlen hun zoon en ten 
aanzien van de kinderen van hun dochter aangaande de erfelijke goederen voor het part van 
Amandus Van Bijlen willende begeren zij testateurs dat de voorzegde Amandus Van 
Bijlen dezelfde goederen nooit zal mogen verzetten, verkopen nocht te belasten in zijn 
geheel of ten delen, maar dezelfde in eigendom laten gaan na zijn dood aan zijn wettig kind 
of kinderen en bij gebrek van dien aan degene te succederen aan hun dochterskinderen of 
aan zijn erfgenamen. 
 
Ingeval de voorzegde Amandus Van Bijlen hier tegen wilde ageren direkt of indirekt zo 
verklaarden zij dezelfde te excluderen met zijn naakte legitieme part uit al hun nalatenschap 
en ingeval hij daarmede content was zo wilden zij testateuren dat dezelfde de grootste hard 
houten kist zal mogen hebben. Item verklaarden zij testateuren boven hun schuld 
bekentenissen van hun zoon Michael Van Bijlen voldaan te zijn van alle mondkosten terwijl 
hij priester was.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize en voor het ziekenbed van de 
codecillateuren ter presentie van Peeter Segers en Jan Baptist van Roij geburen als 
getuigen hiertoe geroepen.  
 
Akte N° 3         14 september 1755 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Elisabeth Smedts laatste weduwe van Wilm Veraert, ziek liggende te bed, 
welke comparante verklaarde bij deze haar laatste wil te kondigen op volgende manier: 
 

- Ten eerste willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en het 
laten doen van een begrafenis en ander pieuse werken ter discretie van de hierna te 
noemen erfgenamen. 
 

- Dispositie van al haar klederen, lijnwaad en andere meubilaire effecten verklaarde zij 
te maken aan Dimphna Boeckx in huwelijk met Hendrick Van Den Eijnde en dat 
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als vergoeding voor haar trouwe diensten. Komende tot de rest van haar 
nalatenschap, hetzij contante penningen en kredieten verklaarde zij te gunnen, te 
geven en te maken aan haar drie kinderen Jan Boeckx, Adriaen Boeckx en 
Dimphna Boeckx, deze haar enige universele erfgenamen, excluderende haar 
kindskinderen met hun legitieme parten om redenen van har testatrices ‘ grootelijckx 
moverende ‘ ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel op “ den hout “ ten woonhuize van Franciscus 
Van Eijnde voor het ziekenbed, ter presentie van Jan Baptist Verdonck en Michiel Van 
Dingenen geburen als getuigen hiertoe verzocht.  
 
Akte N° 4           24 januari 1756 
 
Compareerde Geerardt Bellens 61 Martenssone oud omtrent veertig jaar actuele 
tiendepachter der lammerthiende binnen het Graafschap van Olen competerende aan zijne 
Excellentie de heer Markies van Westerlo als Graaf van Olen, welke comparant verklaarde 
ter rekwisitie van de heer Bosquet intendent en Raad van zijne voorzegde Excellentie dat hij 
heeft getrokken de lammertienden van de schapen competerende zekere Jan Sprengers # 
alsook het gehele dorp Olen, dat dezelfde Jan Sprengers nu zijn schaapsstal heeft 
gebouwd op zijn erf tegenover zijn graanschuur zijnde leengoed en werd te leen gehouden 
onder zeker leenboek van den advocaat Verbist resort 62 aan de grote leenboek van zijne 
voorzegde Excellentie. Dat de voorzegde Jan Sprengers sedert dat hij zijn schaapsstal 
heeft staan op het voorzegde leen geweigerd heeft de lammertienden aan de attestant te 
betalen, mits hij Jan Sprengers pretendeerde de vrijheid van tienden der lammeren niet 
meer te moeten betalen.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 24 januari 1756, ter presentie van Jan Heijns 
en Peeter Van Bijlen als getuigen.  
 
Akte N° 5           24 januari 1756 
 
Compareerden Wilm Meir oud omtrent de vijf en vijftig jaren inwoner van het Graafschap 
van Olen, welke comparant verklaarde voor waarheid aan de heer Bosquet volgende 
melding te doen. Dat hij attestant nu omtrent reeds 4 jaar in pacht heeft gehadt de 
lammertienden van het Graafschap van Olen, competerende zijne Excellentie de heer 
Markies van Westerlo, dat hij gedurende de tijd van de voorzegde pacht jaarlijks genoten 
heeft de lammertienden en gecollecteert bij alle de inwoners die schapen hielden en 
lammeren opvoeden binnen het voorzegde Graafschap, zonder tegenspraak van iemand 
behoudelijk nu geleden omtrent de drie jaar. 
 
Dat zekere Adriaen Van Castel inwoner van Meren onder Olen hebbende zijn schaapstal 
staande op het leengoed competerende in verhef onder den boek van den advocaat 
Verbist, den ’ Meerenschen boeck ‘ waarvan hij attestant rapport van ‘ refugeeringe ‘ heeft 
gemaakt op het kasteel van Westerlo. 
 
Dat op de voorzegde klachten en rapport de stadhouder van Westerlo daartoe gecommiteert 
is gekomen bij de voorzegde Adriaen Van Castel om de lammertienden van zijn schapen, 
waarop hij Adriaen Van Castel antwoorde in verbus “ … comt de lammerthiende u toe gij 
contse nemen ofte ... “ zodat de voorzegde Adriaen Van Castel daarmee is blijven zitten 
zonder enige lammertienden aan den attestant te geven. 
 

 
61 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Gerardus Bellens – Ther. Luyten, nr. 141, pag. 29 – 30.  
62 Resortus: het recht van een leenheer, volgens hetwelk alle appellatiën, die zijne leenmannen  
 betreffen, eerst voor hem moeten gebracht worden.  
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De attestant verklaarde dat er bij zijn weten niemand is geweest binnen het voorzegde 
Graafschap die de voorzegde lammertienden ooit heeft geweigerd en dat er ter contrarie 
iedereen deze vrijwillig heeft gegeven, uitgenomen de voorzegde Adriaen Van Castel.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Beijlen en Jan 
Heijns als getuigen.  
 
Akte N° 6           26 oktober 1756 
 
Compareerden Michiel Verbist, Jan Verbist, Hendrick Peeters in huwelijk met Anna 
Verbist, Jan Lauwereijs in huwelijk met Maria Verbist, Wilhelmus Van Luijck inwoner van 
Veerle in huwelijk met Elisabeth Verbist, welke comparanten verklaarden een som van 
tachtig guldens alimentatie aan hun moeder te betalen, alle drie maanden twintig guldens 
ingang nemende op den …(leeg) 1755 en dat voor het afstaan van haar erfelijke goederen 
waarvoor zij comparanten verbonden waren hun respectieve personen en goederen, 
roerende en onroerende, waar en op wat er ter plaatse zal bevonden worden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Verstockt en Jan 
Thooremans als getuigen.  
 
Akte N° 7           26 oktober 1756 
 
Compareerden Michiel Verbist in huwelijk met Elisabeth Bleerinckx, Jan Verbist in 
huwelijk met Elisabeth Van Bijlen, Henderick Peeters in huwelijk met Anna Verbist, Jan 
Lauwereijs in huwelijk met Maria Verbist, Wilhelmus Van Luijck in huwelijk met Elisabeth 
Verbist, allen nagelaten kinderen van Peeter Verbist en Maria Van Pelt inwoners der 
bijvang van Herentals en de laatste inwoners van Veerle, welke comparanten verklaarden de 
erfelijke goederen achtergelaten bij hun voorzegde ouders achtergelaten gescheiden en 
gedeeld te hebben op de volgende manier: 
 
Ten eerste is bevallen de eerst kavel Sub Littera A aan Hendrick Peeters in huwelijk met 
Anna Verbist. Eest het klein huis met het binnenblok onder Herentals, groot omtrent de 
twee honderd roeden (met de schaapskooi staande aan het groot huis om af te breken). 
Palende oost de Greese straat, zuid het straatje, west Jan Van Lommel erfgenamen en 
noord de erfgenamen Adriaen Lauwereijs. Item het eussel groot omtrent 250 roeden onder 
Herentals. Palende oost als nu Maria Verbist, zuid Wilhelmus Iven, west de erfgenamen 
Catharina Lauwereijs en noord Adriaen Verbist met meer anderen. Item de hoeve gelegen 
onder Olen, groot 250 roeden. Palende oost Jan Leijsen, zuid Joseph Verbist erfgenamen, 
west de erfgenamen Adriaen Lauwereijs en noord de heer Iven. Item “ het Jan verheven “ 
onder Herentals, groot 180 roeden. Palende oost de baan op Herentals, zuid de kinderen 
Catharina Lauwereijs, west den heer Van Thielen en noord Adriaen Wilms. Item “ den 
strateneijndtschen bempdt “. Palende oost Jan Blampaerts, zuid de Broeckstraat, west  
“ de keesmande “ en noord “ den crommen Thijs “ onder Westerlo, groot 180 roeden. Item 
“ de beucker heijde “ groot 60 roeden onder Olen. Item “ den mommaert “ in het Olens 
broek, groot 60 roeden. Palende oost de kinderen Adriaen Hens, zuid Jan Merplassendonck, 
west Jan Doos kinderen en noord de Nete. Item “ het warm eussel “ onder Herentals, groot 
300 roeden. Palende oost den heer Iven, zuid de gemeente en moet deze kavel op haar 
nemen honderd guldens wisselgeld aan de Infermerie van het Begijnhof van Herentals en 
moeten de andere condividenten daarvan ontlasten en de belaste panden vrij maken en 
heeft daarmede deze kavel haar recht aanvaard op last van servituten en grondchijnsen. 
 
De tweede kavel Sub Littera B is na voorgaande loting en trekking van biljetten bevallen aan 
Jan Lauwereijs in huwelijk met Maria Verbist. Ten eerste het groot huis met de schuur, hof 
en binnengeleg groot omtrent honderd roeden. Palende oost de Greese straat, zuid de 
erfgenamen Jan Van Lommel, west “ de corte weijde “ en noord de erfgenamen Henderick 
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Verbist. Item “ de corte weijde “ groot 150 roeden. Palende oost zijn eigendom, zuid “ de 
lange weijde “, west Henderick Peeters en noord de erfgenamen Adriaen Lauweijs. Item 
den afgeruste beemd tot Strateneinde onder Westerlo, groot 250 roeden Palende oost 
Adriaen Helsen, zuid Marten Heijlen, west “ de stateneijndtsche velden “ en noord … 
(leeg). Item de helft van “ het voorste dijckxken “ groot 225 roeden gelegen onder Olen. 
Palende oost Jan Verbist met de wederhelft, zuid het straatje, west de Grese straat en noord 
“ het middelsten dijckxken “ behoudende den houtkant. Item “ het gruijm “ gelegen onder 
Geel in het gebroekt, groot 125 roeden. Item “ de joris heijde “ groot 60 roeden onder Olen. 
Tot slot “ het gerstland “ gelegen onder Herentals groot 150 roeden. Palende oost het 
besloten hof van Herentals, zuid het gasthuis aldaar, west Jan Sprengers kinderen en noord 
het besloten hof. Item “ den Lijsen dries “ gelegen onder Herentals, groot 150 roeden. 
Palende oost de erfgenamen Huijbrecht Bouwen, zuid de erfgenamen Henderick Verbist en 
heeft deze kavel daarmede haar recht aanvaard op last van servituten en behoorlijke 
grondchijnsen van ouds geplogen.  
 
De derde kavel Sub Littera C is bevallen aan Michiel Verbist in huwelijk met Elisabeth 
Bleerinckx. Bestaande eerst in “ het...speleire block “ groot 400 roeden gelegen onder 
Herentals. Palende oost Jan De Mulder, zuid Jan Lijsen, west Jan Van Doninck en noord de 
erfgenamen Adriaen Lauwereijs. Item “den helen Lusthof “, groot omtrent ... roeden onder 
Olen. Palende oost Jacob Menten, zuid Paulus Van Hout, west Jan Baptist Peeters en noord 
de erfgenamen Joseph Verbist. Item “ het blockxen “ groot 130 roeden gelegen onder Olen. 
Oost Peeter Lijsen, zuid Adriaen Helsen, west de straat en noord Jan Baptist Cluijts. Tot slot 
zekere weide genaamd “ de hofstad “. Palende oost de erfgenamen Henderick Verbist 
kinderen, zuid de rivier, west “ de holste…? “ zijnde land en noord “ de savelheijde “. En 
heeft deze kavel met negentig guldens geld tot last van Jan Soeten daarmede haar recht 
aanvaard op last van servituten en grondchijnsen. 
 
De vierde kavel Sub Littera D is bevallen aan Jan Verbist in huwelijk met Elisabeth Van 
Bijlen. Bestaande eerst in “ het middelste dijckxken “ groot 350 roeden onder Herentals. 
Palende oost Jan Baptist Peeters, zuid Jan Lauwreijs, west de Greesestraat en noord de 
rivier. De helft van “ het voorste dijckxken “ oostwaarts. Palende oost Paulus Van Hout, 
zuid de Duijtsche straat, west Jan Lauwereijs en noord de voorzegde Jan Baptist Peeters, 
groot 225 roeden onder Olen. Item zeker perceel erve genaamd “ den ketelaer “ gelegen 
onder Herentals, groot omtrent 400 roeden. Palende oost de Gresestraat, zuid de 
erfgenamen Guilleam de Bie, west de Veldstraat en noord de erfgenamen Adriaen 
Lauwereijs. Item “ den poesdijck “ onder Olen. Palende oost den dijk, zuid Geert Bellens, 
west Anna Bulckens en noord Peeter Van Bijlen, groot 80 roeden. Item zeker weide 
genaamd “ den pattacon “ gelegen onder Herentals, groot 150 roeden. Palende oost de 
erfgenamen Guilleam De Bie, zuid de gemeente, west Henderick Verbist erfgenamen en 
noord “ de claeswijde “ (aan deze kavel is bevallen een heide onder Olen). Item “ het 
schuerblock “ onder Herentals, groot 160 roeden. Palende oost de straat, zuid Jan Lijsen, 
west dezelfde en noord … (leeg). Tot slot zeker perceel hooiwas genaamd “ de slept “ onder 
Olen. Palende oost ... (leeg), zuid “ den donck “ en noord de Nete en heeft deze kavel 
daarmede haar recht aanvaard op de last van servituten en grondchijnsen.  
 
De vijfde kavel Sub Littera E is bevallen aan Wilhelmus Van Luijck in huwelijk met 
Elisabeth Verbist. Bestaande eerst “ de lange weijde “ groot omtrent 300 roeden onder 
Herentals. Palende oost de straat, zuid Adriaen Heijns erfgenamen, west de H. Geest van 
Herentals en noord Jan Lauwereijs. Item “ den heelen langenaris “ onder Herentals, groot 
500 roeden. Palende oost Adriaen Verbist, zuid de baan op Herentals, west Adriaen 
Lauwereijs erfgenamen en noord Diel Bouwen. Item “ het heijcken “ groot 100 roeden 
gelegen onder Olen. Palende oost het straatje, zuid Paulus Van Houdt, west Jan Verboven 
en noord Joseph Verbist kinderen. Item “ de hofstede “ gelegen onder Herentals groot 200 
roeden. Palende oost Michiel Verbist, zuid Jan Verbist, west de straat en noord de 
gemeente. Item “ de laserije “ groot 170 roeden gelegen onder Olen. Palende oost Jan 
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Menten?, zuid de Herstraat, west Marten Van Bijlen kind en noord Marten Wouters. Tot slot 
moet deze kavel honderd guldens trekken van de kinderen van Peeter Van Houdt en heeft 
deze kavel daarmede haar recht aanvaard op de last van servituten en grondchijnsen.  
 
De erfgenamen zullen elkaar bijstaan en helpen afbetalen bij eventuele schulden die er op 
het sterfhuis zouden bevonden worden, waartegen zij zullen kunnen profiteren honderd 
guldens in de rente van de kinderen van Peeter Van Houdt en Maria Meer tot Strateneinde 
onder Westerlo ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen 
Verstockt en Jan Thooremans als getuigen.  
 
Akte N° 8           16 december 1756 
 
Schatting en waarde bepaling tussen Joseph Heijlen in huwelijk met Maria Peeters 
aankomende molenaar en Guilleam Peeters afgaande molenaar op den Hezewijkse 
windmolen onder Olen en dat ten bijwezen van den eerwaarde heer Van Grinsven provisor 
van de Abdij van Tongerlo als actuele collator en bestuurder der goederen en molens 
compterende aan de voorzegde abdij met assistentie van zijn molenmakers ... (hier plaats 
gelaten voor hun namen). En dat in de manieren zo en gelijk hier is volgende: 
 

- Ten eerste werd bevonden binnen de voorzegde windmolen “ den steenreep “ van de 
korenmolen en werd geschat op 8 guldens.  
 

- Ten tweede “ de steenreep “ van de voormolen geschat op zes guldens.  
 

- Ten derde de kommen van de korenmolen geschat op 6 guldens 10 stuivers.  
De spillen van dezelfde 1 gulden. 
De kommen van de voormolen 5 guldens 10 stuivers. 
De spillen van dezelfde 15 stuivers. 
Het pranteel, 10 stuivers. 
Den uijsel 6 guldens, 10 stuivers. 
Item ‘ den buijtenreep ‘ en de slag koorden geschat op 2 guldens. 
Den ijzeren hand, de zaag en de vonderhamer en kleinen hamer samen 4 guldens. 
Het korfken en de schapen op twee guldens. 
De elf ‘ beelen ‘  63 op acht guldens. 
Item is ieder zeil met de koorden bij ons geschat op drie en twintig guldens de vier 
zeilen twee en negentig. 
Item ‘ de scheijen ‘ en de steunen op twaal guldens.  
 

- De dikte der stenen (achtien guldens per duim)  
De loper van de korenmolen is bevonden twaalf duim dik. 198 gls.  
De ligger van de korenmolen is bevonden in dikte dertien duim zeven duim 112 gls. 
(per duim twaalf guldens) 
De loper van de boekweitmolen is bevonden in dikte twaalf duim 144 gls. 
De ligger is bevonden in dikte vijf duimen ... 60 gls. 

 
Aldus geschat naar waarde op 16 december 1756 door Peeter De Smedt wegens den heer 
provisor en Jan De Kepper wegens Guilleam Peeters cum suis meester molenmakers. 
Totale waarde werd geschat op 630 guldens.  
 
Akte N° 9           11 december 1756 
 
Compareerden Michiel Wouters en Maria Lemmens actueel inwoners van Noorderwijk ter 
ene zijde en Peeter Van Eijnde, Jan Verbist in huwelijk met Maria Verbist en Adriaen 

 
63 Beel: hamer, dienende tot het schurpen van den molensteen. 
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Wilms weduwnaar Catharina Van Eijnde inwoners van de bijvang van Herentals en Olen, 
erfgenamen van Peeter Van Eijnde ter andere zijde, welke comparanten verklaarden samen 
gerekend en gelikwideert te zijn over de huismeubelen bij de voorzegde Peeter Van Eijnde 
en Maria Lemmens nagelaten en door het afsterven van het kind verwekt met Peeter Van 
Den Eijnde in de manier hier volgend: 
 
Ten eerste verklaarden de eerste comparanten ten dieneinde opgebeurd te hebben van de 
meubelen van Peeter Van Eijnde een som van honderd zes en negentig guldens, acht 
stuivers en een halve. Een som van vierentwintig guldens twee oorden boven en behalve de 
zeven guldens gereserveerd voor Anna Verluijten van landpacht waarmede de eerste 
comparanten bekenden hun deel ontvangen te hebben zodat daar van mede is dienende 
voor volle en absolute quitte  
 
Verklarende insgelijks dat de tweede comparanten uit de voorzegde som van 196 = 8 st. 
ontvangen hebben tien guldens en zeventien stuivers en en een halve, in volde van hun 
moederlijke uitkoop der haafelijke effecten aangegaan met hun vader Peeter Van Eijnde 
zodat deze insgelijks daarvoor is dienende voor volle en absolute quitte. Waarmede beide 
partijen verklaarden ‘ content ende tevereden te sijn ‘ ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Lommel en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Akte N° 10            12 november 1755 
 
Compareerden Franciscus Van Looij enerzijds en Jan Baptist Van Looij nu in huwelijk 
met Theresia Celst ter andere zijde inwoners van Wiekevorst, welke comparanten 
verklaarden tot akkoord en overeengekomen te zijn over het samen huishouden van 
pachterij op volgende manier: 
 
Eerste akkoord dat de partijen samen zullen huishouden en landneringe zouden doen tot 
gemene (gemeenschappelijke) schade en baten (voordeel) gelijk zij tot hiertoe hebben 
gedaan en zullen zij comparanten hun autoriteit en coustumair recht gelijk hun volgens 
landsrecht is competerende, maar ingeval het kwam of voorviel dat de voorzegde Jan 
Baptist Van Looij kwam te sterven zonder enige levende nakomelingen achter te laten of 
dat dezelfde in hun minderjarigheid kwamen te sterven, zo zal dezelfde Franciscus Van 
Looij aan de voorzegde weduwe boven hetgene ten huwelijk met zijn zoon ingebracht, 
moeten geven voor een huwelijkse date vierhonderd guldens courant eens en ingeval enige 
kinderen kwamen over te blijven en op te wassen tot volkomen ouderdom zo zal dezelfde 
weduwe en haar kinderen behouden het recht gelijk het landsrecht is medebrengende.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven op 12 november 1755, ter presentie van 
Peeter Bouwen en Franciscus Cuijpers. o.a. ondertekend: Maria Theresia Sels. 
 
Akte N° 11           21 oktober 1756 
 
Compareerden Adriaen Verbist weduwnaar van Anna Van Dijck inwoner van Grees, welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, schuur, stal, 
landerijen, weiden en heiden gestaan en gelegen tot Grees zo en gelijk hetzelfde actueel bij 
hem verhuurder in gebruik is behoudelijk dat hij verhuurder reserveerde een zille land uit 
zeker perceel erve, groot drie zillen genaamd “ de armensch heijde “ te weten de zille 
achter “ de vaert “ en dat aan Marten Verboven en Catharina Verbist ten deze present die 
hetzelfde alzo in huur accepteerden om en mits een som van vijftig guldens in voorlijf en een 
kwantiteit van achttien veertelen goed leverbaar koren. 
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Item sal hij pachter voors. jaerlijckx moeten te merckt voeren naer Lier, Thurnhout ofte eene 
andere plaetse van deselfde verte ende distantie mits profiteerende van ieder karre eenen 
schellinck. Item sal hij pachter geen gesag hebben aen den schaepsstal maer sal blijven ten 
gebruijcke van den verhuerder insgelijks oock de bijwooninge ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Hendrick Verboven als getuigen. 
 
Akte N° 12          12 oktober 1756 
 
Compareerden Jan Bellemans en Willem Huijsmans zoon en achterzoon van Maria 
Lauwereijs welke comparanten verklaarden verkocht te hebben zeker hun comparants 
(moeders) huis, schuur en stal voor en in de naam van hun voorzegde moeder met den hof, 
landerijen en weiden zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Peeter Goossens en dat 
aan Marten Verstappen in huwelijk met Anna Lemmens ten deze present die deze huur 
accepteerde om en mits een som van elf guldens voorlijf en drie veertelen goed leverbaar 
koren ... Actum Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Adriaen Verstappen 
als getuigen.  
 
Akte N° 13           4 oktober 1756 
 
Compareerde Cornelis Vermeerbergen 64 in huwelijk met Elisabeth Laenen inwoners van 
Olen, welke comparante verklaarde zekere huis, schuur, stal met de heiden en weiden, 
beemden en landerijen daaraan gelegen verhuurd te hebben, zo en gelijk hij comparant 
hetzelfde in huur hadt na Egidius Van Isschodt gestaan en gelegen tot Boekel onder Olen 
en dat aan Peeter Verbist en Anna Janssens 65 beiden gehuwden en ingezetenen van 
Olen en dat alles op de condities zo en gelijk hij comparant hetzelfde in huur hadt van de 
voorzegde Van Isschodt gepasseerd voor de notaris en getuigen. Actum Olen 4 oktober 
1736, present Joannes Franciscus Wuijts en Marten Van De Weijer als getuigen.  
 
Akte N° 14            23 mei 1756 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Marten Heijlen Adriaenssone en Maria Heijlen Jansdochter, beiden 
gehuwden en ingezetenen van Morkhoven, zij comparante liggende ziek te bed en hij 
comparant in goede gezondheid welke comparanten verklaarden bij deze hun uiterste wil te 
kondigen op de volgende manier: 
 

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

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke goederen 
maken zij aan elkaar in volle eigendom en met de volle touchte en gebruik gedurende 
hun leven en na de dood van de laatstlevende op hun na te laten kind of kinderen. 
Tevens op last hun beider kind of kinderen eerlijk op te voeden en te alimenteren 
naar staat en conditie, te houden ziek en gezond en dat tot dezelfde zullen gekomen 
zijn tot een ouderdom van vijf en twintig jaar en alsdan aan ieder van hen een som 
van honderd guldens te geven in plaats van hun vaderlijke of moederlijke legitieme 
portie, altijd ten keuze van hetzelfde kind of kinderen. 

 

 
64 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Cornelius Vermeerbergen – E.Laenen, nr. 3321, pag. 655.  
65 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Verbiest – Anna Cath.Janssens, nr. 3027, pag. 601.  
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Kiezende den eerststervende den langstlevende van hun beiden tot oppermomboir of 
momboiresse van hun na te laten kind of kinderen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Broeckhoven onder Morkhoven op 23 mei 1756, ten huize en voor het ziekenbed van de 
testatrice, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts inwoner van Olen en Peeter Heijlen 
Peeterssone gebuur als getuige hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 15           27 maart 1756 
 
Compareerde Henderick Mertens 66 weduwnaar Elisabeth Vennekens inwoner van Meren 
onder Olen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Peeter Vertommen in huwelijk met Maria Leirs een som van honderd guldens courant. 
Comparant stelde tot pand zeker perceel hooiwas groot omtrent 120 roeden. Palende oost 
Adriaen Van Genechten, zuid Jan Meirs “ plassendonck bemdecken ”, west Adriaen 
Douwen en noord de Nete. Gelegen op “ de mommbert “ onder Olen. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Oniaerts en Peeters Aerts als getuigen. 
 
Den ondergeschreven Peeter Vertommen verklaarde het bovenstaande kapitaal van 
honderd guldens met den intrest van dien opgebeurd te hebben zodat deze daarvoor wordt 
gehouden voor gecasseerd dood en teniet. Actum 33 december 1756.  
 
Akte N° 16           13 maart 1756 
 
Compareerden Marten Van Lommel oud omtrent zeventig jaar, Joseph Meir oud eveneens 
70 jaar, Michiel Wilms oud 60 jaar, Adriaen Bellens oud omtrent 50 jaar, Marten Cremers 
omtrent veertig jaar, Jan Baptist Raeijmaekers omtrent de veertig jaar, Adriaen Bellens 
den jongen oud omtrent de dertig jaar welke comparanten verklaarden tot confirmatie van 
hun verleden declaratie van 27 december 1755 ter verzoek ter rekwisitie van Jan Sprengers 
dat het leengoed gelegen onder ’ het leenboeck de herstrate ‘ mede de leengoederen 
gelegen onder den boek van Boekel en Bijlen binnen het Graafschap van Olen, 
competerende den L(icentiaat) Verbist boven de vrijdom van alle graantienden, beneffens 
de leengoederen van Meren heeft genoten de vrijheid van lammertienden als de 
schaapstallen die stonden op het voorzegde leengoed. 
 
Dat dezelfde met hun schapen gehad hebben volle vrijheid en vrije toegang om met hun 
schapen ‘ te stouwen ‘ op al de vroenten en gemeente goederen en ’S Heerenstraten gelijk 
degene op chijns waren wonende zodat deze dezelfde gemeenschap hebben gehad zolang 
hun gehucht gelijkwaardig met de inwoners van de chijnsgoederen zo van haksel te delen 
als het partigeren 67 van andere gemeenschappelijke profijten komende en spruitende de 
gemene vroenten en goederen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Jan ’t Sijen en Joannes Franciscus Wuijts.  
 
Onderaan deze akte stonden volgende handtekeningen: Merten Van Lommel, Joseph 
Meir, Michiel Wilms, Adriaen Bellens, Adriaen Moons, J. B. Raijmaeckers (x kon niet 
schrijven), Hendrick Van De Weijer (x kon niet schrijven), Jan Lemmens (x kon niet 
schrijven), Martinus Creemers, Peeter Cluijts, Adriaen Bellens, Jan T’sijen, Joannes 
Franciscus Wuijts  
 
Akte N° 17           15 maart 1756 
 
Compareerden Wilm Huijsmans, Jan Bellemans en Jan Bulckens nomine uxoris, allen 
erfgenamen van Peeter Huijsmans … Laureijs Verboven, welke comparanten bekenden het 
huis van hun moeder verhuurd te hebben met de landerijen en den hof samen groot omtrent 

 
66 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Henricus Mertens – El. Vennekens, nr. 1626, pag 329.  
67 Partageren: aan ieder zijn deel geven, (ver)delen.  
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een half bunder en dat aan Peeter Goossens 68 en Maria Catharina Pelsmaeckers ten 
deze present die hetzelfde in huur hebben aangenomen om en mits een som van negen 
guldens en tien loopen koren ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilielmus Schuermans en 
Adriaen Lemie als getuigen.  
 
Akte N° 18           29 februari 1756 
 
Compareerde Jan Baptist Gislain bejaarde jongman en zich zelve zijnde, inwoner van 
Noorderwijk, welke comparant verklaarde over te geven, te transporteren en verkocht te 
hebben zekere helft van een plekske land genaamd “ de schomme “ gelegen omtrent de 
Zandkapel onder Noorderwijk groot de voorzegde helft omtrent de negentien roeden. 
Palende oost Elisabeth Van Dijck zuid Jan Peeters, west den Heere Advocaat Nelis en noord 
de erfgenamen Catharina Heijlen en dat aan Jan Janssens in huwelijk met Elisabeth 
Gislain ten deze present die het voorzegde perceel land alzo accepteerden om en mits een 
som van veertig guldens courant, zijnde hierin begrepen de vijf en twintig guldens die hij 
eerste comparant bij scheiding en deling heeft moeten aanvaarden op de voorzegde helft 
waarvan hij eerste comparant bekende voldaan te zijn ... 
 
Item verklaarde hij eerste comparant aan den tweeden verhuurd te hebben de wederhelft 
van de voorzegde plek genaamd “ de schomme “ om en mits een som van twee guldens en 
tien stuivers jaarlijks ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Barre en Peeter Jan Struijfs als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 19           20 februari 1756 
 
Compareerden Peeter Elen in huwelijk met Maria Van Balder weduwe Marten Van Dijck 
enerzijds en Peeter Van Dijck in huwelijk met Joanna Smedts en Franciscus Van Hove in 
huwelijk met Maria Van Dijck allen inwoners van Oevel ter andere zijde welke comparanten 
verklaarden overeen gekomen te zijn over de verschillende kwesties en geschillen die 
gekomen waren over de uitkoop en touchte van goederen bij hen door erfenis bekomen en 
dit om te beletten en te voorkomen nog meerdere geschillen die er zouden kunnen ontstaan 
en dat op volgende manieren: 
 
Het eerste akkoord dat de tweede partij gezamelijk de erfgoederen zullen mogen verkopen 
van de voorzegde Anna Van Balder, bestaande in twee plekken zaailand. Het ene perceel 
gelegen onder Bouwel genaamd “ het quaedt landt “ groot omtrent een half bunder en het 
andere perceel gelegen onder de jurisdictie van Echelpoel omtrent Bouwel, groot omtrent 
een bunder om uit de penningen daarvan voortkomende eerst ende voor aldaar in te vinden 
den uitkoop van de tweede comparanten uit hoofde van hun vader Marten Van Dijck, ten 
tweede zal daarmede moeten gekweten worden de rente of renten staande op de goederen 
van Anna Van Balder of op de goederen Van Marten Van Dijck de vader en schoonvader 
van de tweede comparanten. Indien er geld overbleef diende dit uitgezet te worden tot 
gemeenschappelijk profijt. 
 
Item zullen de erfgoederen van Marten Van Dijck in de toekomst bij de partijen worden 
geprofiteerd half en half gedurende het leven van Anna Van Balder hun moeder. De kosten 
gerezen door de wethouders van Oevel moeten worden betaald door ieder half en half. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Elsen en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen. 
 

 
68 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Goosens – M. Cath. Pelsmaeckers, nr. 953, pag. 193  
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Akte N° 20           14 februari 1756 
 
Compareerden Cornelis Heijns en Jan Heijns Adriaenskinderen welke comparanten 
bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Adriaen Helsen alias “ Pasbrugge “ 
Martenssone als voogd voor zijn dochter weduwe Jan Franciscus Lemmens gewezen smid 
aan de Voortkapel een som van honderd guldens, betalende voor Maria Verwimp weduwe 
van Michiel Broeckhoven ter oorzake (dat) hij Michiel Broeckhoven was pretenderende 
uit hoofd van de voorzegde Maria Verwimp zijn eerste huisvrouw een rente van honderd 
guldens tot last van Marten Van Dijck (die) grootvader was van de voorzegde weduwe van 
Jan Franciscus Lemmens, zodat deze is dienende in de afkwijting van een gelijke rente 
met intrest die de voorzegde Jan Heijns en Cornelis Heijns vonden tot last van Maria 
Verwimp Simonsdochter volgens akte gepasseerd voor L. Wuijts en getuigen van datum 1 
december 1731 dewelke alhier wordt gehouden voor gecasseert, dood en teniet zodat deze 
is dienende voor volle en absolute quitte ...  
 
Belovende hij Michiel Van Broeckhoven tussen heden en zes weken te toen blijken van de 
rente die Merten Van Dijck ten behoeve van de moeder van Maria Verwimp zou hebben 
verleden en bij fout die dat hij Michiel Broeckhoven de voorzegde som van honderd 
guldens altijd aan Adriaen Helsen of dezelfde dochter weduwe Helsen zal moeten 
restitueren tot zekerheid vandien, verbindende een rente van twee honderd guldens die hij is 
vindende tot last van de kinderen Adriaen Van Houdt om daar aan te hebben hun verhaal ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Elsen en Jan 
Baptist Van Elsen als getuigen.  
 
Akte N° 21           14 januari 1756 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Adriaen Lemie 69 inwoner van Olen, welke comparant enigszins onpasselijk 
was en verklarende bij deze zijn uiterste wil te kondigen op volgende manier: 
 

- Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde in de parochiale 
kerk van Olen onder de zerk alwaar zijn huisvrouw en zoon is onder begraven ingeval 
de testateur hier komt te overlijden, willende bovendien dat hem testateur zullen 
nagedaan worden een deftige mis met het uitreiken van zes veertelen koren in drie 
partijen met honderd missen tot lafenis zijner ziel en 50 voor zijn ouders, huisvrouw 
en kinderen.  
 

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke. Ten eerste 
maakte hij aan Jan Tooremans en Maria Catharina Lemie zijn dochter al zijn 
klederen en linnen dewelke hij zal komen achter te laten en na zijn dood zullen 
bevonden worden en aan hun kinderen het part en deel op hem verstorven van 
Joannes Lemie zijn zoon. Item maakte hij aan Maria Anna Lemie zijn dochter uit het 
tweede bed zijn pluimenbed en toebehoren en de vuurpannen. Item maakte hij aan 
het kind van Elisabeth Lemie zijn dochter, zijn kist. Item maakte hij aan Adriaen 
Thoremans, waarvan hij peter is voor gifte den huisraad die boven hetgene voorzegd 
in zijn sterfhuis zullen bevonden worden. Item maakte hij aan Peeter Lemie zijn zoon 
zijn handboog. 
 

- Dalende tot de generale dispositie van al zijn na te laten haafelijke en erfelijke 
effecten, te weten eerst het huis met aangelegenheden waar de weduwe Geert 
Snijers in woonde met “ den haeghdoren ”, “ broeckxhof “ en “ de achterste 

 
69 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Lemi, nr. 1410 en nr. 1411, pag. 285.  
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wouwers “, “ binnengeleg “, “ groot block ” van Maria Peijs met hetgene van 
Michiel Heijlen “ kerskensven “, “ honinckweijde “ omtrent de drie zillen heide 
gelegen omtrent “ de drijvennen “, en derdel hooiwas op “ den mommaert “ 
gekomen van Maria Verboven en al hetgene dat (hij) heeft gekocht met zijn tweede 
huisvrouw aan Maria Anna Lemie in huwelijk met Adriaen Veckemans op last van 
drie honderd guldens wisselgeld aan (het) Besloten Hof tot Herentals en al zijn 
andere goederen aan al zijn kinderen volgens lokale coustumen ... 

 
Aangaande de kinderen nog met Anna Hufkens wilt hij dezelfde zullen vinden uit de andere 
overblijvend goederen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize van den 
testateur ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Jan Bellens geburen als getuigen  
 
Akte N° 22            10 januari 1756 
 
Compareerden Adriaen Lemie welke comparant verklaarde zijn huis met de schuur, stal en 
hof verhuurd te hebben gelijk hetzefde laatst in gebruik is geweest bij Peeter Lemie zijn 
zoon en dat voor een termijn van drie jaar, ingang nemende half maart eerstkomende 1756 
en dat om en mits een som van twintig guldens jaarlijks en bovendien te betalen alle 
dorpslasten die er binnen Olen zullen gemaand worden en zo van drie tot drie jaren 
gedurende het leven van de verhuurder op de conditie dat hij verhuurder zijn bijwoning zal 
hebben in de kamer zo lang het hem zal believen en zullen de huurder verobligeerd zijn 
gedurende de cohabitatie 70 de verhuurder te dienen, ziek en gezond, waarvoor de huurders 
zullen genieten de vrijheid van te betalen de voorzegde jaarlijkse huur met drie veertelen 
koren jaarlijks voor zijn brood en bovendien te mogen kappen drie honderd mutsaarts hout.  
 
Item sullen huerders in’t leggen van stroij de deckers moeten dienen ende den cost te geven 
voor den afval sonder laste van den verhuerder, en dat aen Jan Tooremans in huwelijk met 
Maria Catharina Lemie ...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Jacobus Verbist als getuigen.  
 
Akte N° 23           11 juni 1756 
 
Compareerden Adriaen Verstockt Peetersone inwoner van Olen, welke comparant 
verklaarde zijn huis, schuur, stal, landereijen, weiden en heiden verhuurd te hebben, gestaan 
in de Plaetse van Olen aan “ het venne “ zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij 
Willem Bellens en dat aan Jan Verwimp 71 in huwelijk met Anna Maria Van Roosbroeck, 
ten deze present die hetzelfde alzo in huur accepteerden om en mits de kwantiteit van twintig 
veertelen koren Lierse maten en 36 guldens geld in voorlijf ... 
 
Item reserveert den verhuerder tot sijn gebruijck ende commoditeijt de keldercaemer ... Item 
reserveert den verhuerder het hout staende aen alle de verhuerders erfve uijtgenomen “ het 
keskensven “ ende “ de Sandtstraedt “ ende “ den dries “ sal wesen tot pachters gebruijck 
alle vijf jaeren ... 
 
Item sal pachter jaerlijck mogen slaegen drij roeden rusch ses duijmen mits de rusbaenen 
behoorlijck te mesten ende goet te maecken ... 
 
Item blijven aen den verhuerder “ de tongerloosche heijde “ ende de heijde alreede 
uijtgegraeven ende met mast besaeijt waertegens den pachter noch elcken cap dat den 
verhuerder eenigh hout sal cappen sal moeten hebben hondert mutsaerts mits daer tegens 

 
70 Cohabitatie: de bijwoning, het samenwonen. 
71 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Varwimp – A.M.Roosbroeck, nr. 3508, pag. 688.  
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leggende twee hondert leverbaer walmstroij, deckers dienen (en) den cost geven voor den 
afval ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Meir en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Akte N° 24           14 april 1756 
 
Compareerden Adriaen Gijsels inwoner van Morkhoven, oud omtrent de vijftig jaar en 
Peeter Maes Peeterssone oud omtrent de twee en dertig jaar, inwoner van Noorderwijk, 
beiden wel bij hun vijf zinnen en dezelfde gebruikende, welke comparanten verklaarden op 
hun waarheid en eed die zij “ totie quoties “ aflegden daar zij toe verzocht worden. Dat zij 
comparanten in het jaar 1753 zijn geweest ten huize van Peeter Heijlen binnen Morkhoven 
... als wanneer zij met ten misse hoorden omtrent tien uur voor de middag als wanneer 
aldaar was thee drinkende zekere “ wael “ zwart van cou(len) ...? met ene jongeling van 
vijftien à zestien jaar, beiden gekleed met een wit lijnwaad keel of ronden surtont boven met 
klein garen knopkens, dat Catharina Heijlen huisvrouw van de voorzegde Peeter Heijlen 
onder het drinken van den thee vroeg en zegde tegen de voorzegde waal den brief die uwe 
swaeger be(zorgde) kan ik niet wel verstaan, die nagelen die gij daar hebt gebracht zijn voor 
uw zwager Remi Claves, waarop de waal antwoorde tot drie à vier maal “ jae basinne lost 
de kerre maer van den naegelen, waertoe de voors.wael heeft geholpen om de nagels van 
de kerre te doen ende gedraegen naer de bovencaemer, waerop den wael met sijne kerre is 
vertrocken alsoo hij geene vracht volgens ordonnantie van sijn swaeger in boter en conde 
laeden:  
 
Als wanneer den eersten comparant is naar huis gegaan gelijk den tweeden heeft gezien. Dit 
zegden zij te wezen hun declaratie, verklarende deze te hebben gegeven zonder persuatie 
of inducatie van iemand anders. Aldus gedaan en gepasseerd den 14 april 1756 op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van Adriaen S’Jongers en Peeter Barre als getuigen.  
 
Akte N° 25            2 april 1756 
 
Compareerden Franciscus Weijnants in huwelijk met Anna Catharina Diels inwoners van  
“ de goorheijde “ onder Zoerle Westerlo, welke comparant bekende ontvangen en 
opgebeurd te hebben uit handen van Henri Herrotte in huwelijk met Theresia Verbruggen 
inwoners van Zoerle, een som van drie honderd en vijf guldens courante munten. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel land en bos genaamd “ den bosch “ te samen 
groot drie honderd roeden gelegen aan “ de goorheijde “ onder Zoerle Westerlo. Palende 
oost een straatje, zuid Peeter Verbist en Peeter Douwen, west de loop en noord hij zelf. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Peeter Barre als getuigen hiertoe aanzocht.  
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De eerste bovenliggende folio is moeilijk leesbaar door oorzaak van de vergankelijkheid van 
inkt en papier ... 
 

Index 1756. 
 
Hierin is conde van Michiel Janssens  
 

N° 1 30 december, obligatie van 100 guldens tot last van Martinus 
Vertommen tot profijt van Peeter Vertommen. 

 
N° 2 23 december, testament van Joanna Maria Van Thielen en 

Franciscus Tourfs. 
 
N° 3 13 december, transport van een perceel land door Jan 

Schoubroeckx aan Jan Baptist Diels. 
 
N° 4 13 december, testament van Peeter Wuijts weduwnaar Anna 

Cluijts.  
 
N° 5 10 december, obligatie van 150 gls. tot last van Adriaen Gebruers 

ten behoeve van Jan Baptist Diels. 
 
N° 6 Huur van een stede cum annex door Peeter Van Eijnde en Maria ... 

aan Joseph Geerts.  
 
1756 leefde Jan Van Hoof noch  

 
N°7 26 oktober, testament en approbatie van Juffr. Elisabeth Wilms, 

begijn te Herentals.  
 
N° 8  15 oktober, rente van Ferdinandus Van Cruijken aan Isabella Van 

Opstal  
 
N° 9 5 oktober, testament van Adriaen Van Dingen en Anna Lemmens 

tot Oevel. 
 
N° 10 27 september, obligatie van 100 gls.tot last van Peeter Verbiest cum 

suis en Peeter Verstappen ten behoeve van Cornelis Heijns.  
 
N° 11 6 september, transport van een schuur door Anna Verboven 

weduwe Peeter Helsen aan Jan Herremans.  
 
N° 12 4 september, testament van Juffr. Anna Anthonissen begijntje op 

het begijnhof te Herentals.  
 
N° 13 27 augustus, transport van een heide door Michiel Verachtert 

Michielssone en Franciscus Verachtert aan J. B. Heijlen. 
 

Not. 5993: 1756. 
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N° 14 20 augustus, testament van Joanna Lens en Jan Wilms tot 
Noorderwijk. 

 
N° 15 15 augustus, obligatie van 100 gls. tot last van Adriaen Van Dijck en 

Joanna Cluijts ten behoeve van Juffr. Van Opstal weduwe Sieur 
Franciscus Bouwen. 

 
N°16 9 augustus, obligatie van 100 gls tot last van Jan Baptist Verachtert 

en Anna Elisabeth Heijlen ten behoeve van Guilleam Heijlen. 
 
N° 17 2 augustus, obligatie van 350 gls. tot last van Maria Catharina 

S’Jongers weduwe Peeter Verreijt ten behoeve van Jan Van Hove 
weduwnaar Anna Maria Verstappen.  

 
N° 18 31 juli, obligatie van 200 gls. tot last van Henderick Mertens ten 

behoeve van “ de cleijne Borssekens “ tot Noorderwijk.  
 
N° 19 24 juli, obligatie van 100 gls. tot last van Cornelis Lanen en Maria 

Catharina Verhestraeten ten behoeve van de infermerie binnen 
Herentals.  

 
N° 20 19 juli, obligatie van 100 gls. tot last van Peeter Tourfs et uxor ten 

behoeve van Juffr. Isabella Van Opstal. 
 
N° 21 5 juli, obligatie van 100 gls tot last van Maria Van Meerbeeck 

weduwe Jan Vloeijmans ten behoeve van Balthazar Geps. 
 
N° 22 18 juli, verhuur van een huis cum annexis door Elisabeth Peeters en 

Peeter Wuijts aan Sander De Swert.  
 
N° 23 22 juni, testament van Peeter Goos Janssone daar moeder af was 

Maria Mertens tot Oevel. 
 
N° 24 11 juni, obligatie van 100gls. tot last van Adriaen Naets en Maria 

Christina De Schutter ten behoeve van Anna Barbara Bouwen. 
 
N° 25 9 juni, obligatie van 100 gls. tot last van Heronimus Van Loij ten 

behoeve van Jan De Backer. 
 
N° 26 31 mei, obligatie van 100 gls. tot last van Joseph Meir den ouden ten 

behoeve van Onze Lieve Vrouwe kapel ter Gestelen binnen Olen. 
 
N° 27 23 mei, obligatie van 100 gls. tot last van Joris Cluijts ten behoeve 

van Maria Cluijts, dochter van het eerste bedde.  
 
N° 28 13 mei, testament van Egidius Menten, jongman. 
 
N° 29 13 mei, transport van een erfrente van 500 gls. door Sieur Fr. 

Baetens en Anna Catharina Heijlen staande ten laste van Adriaen 
Van Boeckel Dielissone nu dezelfde erfgenaam aan den eerw. heer 
F. Van Roijen pastoor in Noorderwijk. 

 
N° 30 ... mei, obligatie van 50 gls tot last van Marten Boonaerts et uxor ten 

behoeve van Catharina Michiels. 
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N° 31 ... mei, testament van Adriaen Roosbroeckx en Joanna Van Loij. 
 
N° 32 22 april, testament van Juffr. Maria Theresia De Raedemaecker 

begijntje op het begijnhof te Herentals. 
 
N° 33 15 april, obligatie van 100 gls. tot last van Christiaen Goossens en 

Maria Sneijers ten behoeve van Juffr. Isabella Van Opstal. 
 
Obligatie van 80 gls. tot last van Peeter Verbist en Anna Janssens. 

 
N° 34 6 april, obligatie van 80 gls. tot last van Peeter Verbist et uxor, ten 

behoeve van Andries De Bie. 
 
N° 35 4 april, verhuur van een stede cum annexis door Jan Verbist cum 

suis aan Jan Van Dijck 
 
N° 36 30 maart, testament van Adriaen Heijlen en Catharina Van De 

Velde tot Oosterwijk. 
 
N° 37 27 maart, obligatie van 100 gls tot last van Mattheus Daneels en 

Cornelia Michielsen ten behoeve van Jan Leirs.  
 
N° 38 13 maart, conditie van verkoop van enige stukken erve gelegen onder 

de heerlijkheid van Bouwel door Peeter Van Dijck cum suis.  
 
N° 39 5 maart, obligatie van 250 gls. tot last van Jan Stijnen Janssone ten 

behoeve van Marten Daems, Buul. 
 
N° 40 18 februari, testament van Michiel Van Den Bolck en Catharina 

Soeten. 
 
N° 41 10 februari, verhuur van een stede cum annexis door Joseph Heijlen 

cum suis aan Adriaen Van Goubergen.  
 
N° 42 26 januari, verhuur van een huis met aangelegen erven door Marten 

Wouters als voogd cum suis aan Catharina Spapen.  
 
N° 43 16 januari, testament van Henderick Peeters en Catharina De Bie. 
 
N° 44 9 januari, transport van een huis met enige erven door Jan Biermans 

en Lucia Sprengers aan Jan Baptist Biermans. 
 
N° 45 7 januari, obligatie van 80 gls. tot last van Franciscus De Peuter en 

Elisabeth Van Meerbeck ten behoeve van Jan Dirickx.  
 
N° 46 5 januari, obligatie van 500 gls. tot last van Adriaen Verluijten en 

Anna Huijpens ter profijt van Guilleam Huijpens. 
 
N° 47 5 januari, obligatie van 100 gls. tot last van Gerard De Winter ten 

behoeve van Jan Leirs.  
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Akte N° 1            30 december 1756 
 
Compareerden Martinus Vertommen 72 en Maria Heijlen beiden gehuwden en ingezetenen 
van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Peeter 
Vertommen zijn broer, een som van honderd guldens. Comparanten verbonden tot pand te 
stellen, hun personen en goederen, roerende en onroerende waar en op wat er ter plaatse 
zal bevonden worden ... Aldus gedaan en gespasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan 
Baptist Soeten en Joannes Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Den ondergetekende bekende voldaan te zijn van het voorzegde kapitaal van honderd 
guldens met al de verlopen intresten, waarmede deze komt te cesseren en zal worden 
gehouden voor dood en teniet. Actum Olen 18 april 1762. Peeter Vertommen.  
 
Akte N° 2           23 december 1756 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Joanna Maria Van Thielen en Franciscus Tourfs beiden gehuwden en 
ingezetenen van Wiekevorst in “ de endebeeck “ op de Wittegracht, zij comparante liggende 
ziek te bed en hij comparant in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze 
hun laatste wil te kondigen op volgende manier: 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij zowel hun haafelijke als erfelijke 
goederen aan elkaar maken in volle eigendom en volle touchte en gebruik. Na de 
dood van de laatstlevende zullen de voorzegde goederen moeten gaan op hun wettig 
kind of kinderen samen verwekt en indien deze komen te overlijden in hun kinderlijke 
jaren zullen deze goederen moeten gaan volgens landsrecht en lokale coustumen. 
Dat de laatslevende van hun beiden zal verobligeerd te zijn hun na te laten kind of 
kinderen eerlijk op te voeden tot deze tot een behoorlijke staat of ouderdom is 
gekomen en alsdan aan hen te geven een som van vijftig guldens voor hun vaderlijke 
of moederlijke legitieme portie. Indien enige of al de voorzegde kinderen kwamen te 
sterven zo zal de laatstlevende verplicht worden hen voor deze som ter aarde te 
bestellen. Autoriserende de eerst stervende aan den laatstlevende op dezelfde 
erfgoederen om een rente te mogen lichten van honderd guldens tot betaling van 
begrafenissen of andere lasten ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst ten woonhuize van de testateuren, ter 
presentie van Jan Baptist Van Den Eijnde en Henderick Leirs geburen als getuigen hiertoe 
aanzocht.  
 

Dit x is het handmerk van Joanna Maria Van Thielen verklarende niets anders te kunnen 

schrijven mits haar ziekte.  
 
Akte N° 3          13 december 1756 
 
Compareerden Jan Schoubroeckx en Catharina Van Hout beiden gehuwden en 
ingezetenen van Schobbroek onder Westerlo, welke comparanten verklaarden over te geven 
en getransporteerd te hebben zeker perceel erve genaamd “ het binnenblock “ gelegen tot 
Schobbroek, groot omtrent één zille. Palende oost de Schobroekse straat, zuid Jan Van 

 
72 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Vertommen – Maria Heylen, nr. 3452, pag. 679.  
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Hout, west zijn eigendom en noord de erfgenamen meijer Heijlen, en dat aan Jan Baptist 
Diels en Elisabeth Schoubroeckx ten deze present die hetzelfde alzo accepteerden om en 
mits een som van honderd guldens courant, waarvan de eerste comparanten bekenden 
voldaan te zijn ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Schobbroek ter presentie van Geeraert Bellens en 
Joannes Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Akte N° 4          11 december 1756 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Peeter Wuijts, weduwnaar Anna Cluijts inwoner van Oevel, welke 
comparant verklaarde mits alsnog zijn verstand en memorie in alles wel machtig en 
gebruikende bij deze zijn mutueel testament te approberen volgens codidille gepasseerd 
voor mij notaris en getuigen van datum .. (leeg) om verder te disponeren zijn kleren, linnen 
en andere meubilaire effecten verklaarde hij te gunnen en te geven aan Adriaen Van 
Dingenen (of zijn representanten) in huwelijk met Anna Lemmens, ingeval hij codicillateur 
bij den voorzegde Adriaen Van Dingenen komt te sterven ... en dit om redenen hem 
codecillateur moverende 73. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Bellens en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Akte N° 5          10 december 1756 
 
Compareerden Adriaen Gebruers en Joanna Helsen inwoners van Voortkapel onder 
Westerlo welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Jan 
Baptist Diels in huwelijk met Elisabeth Schoubroeckx, een som van honderd en vijftig 
guldens courant ... 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel weide genaamd “ de larwijck “ gelegen onder 
Westerlo omtrent “ de putten “ groot één zille. Palende oost Jan Helsen, zuid de erfgenamen 
Michiel Spaepen, west Nicolaes Helsen en noord Adriaen Spaepen. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Peeter Van Bijlen 
als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 5          29 november 1756 
 
Compareerden Peeter Van Eijnde in huwelijk met Elisabeth Jacobs inwoners aan den 
Boekelsen heikant onder Olen, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker 
zijn comparant huis, schuur, stal, landerijen, weiden en heiden samen groot omtrent de vijf 
bunders gestaan en gelegen tot Schaatsbergen onder Olen, zo en gelijk hetzelfde in gebruik 
is bij Jan Van Lommel tegenwoordige pachter en dat aan Joseph Geerts in huwelijk met 
Clara Peeters ten deze present die hetzelfde alzo in huur accepteerden om en mits een som 
van zeven en dertig guldens in voorlijf en een kwantiteit van twintig veertelen koren ... 
 
Compareerde ten deze mede Henderick Peeters de vader van Clara Peeters welke 
verklaarde zich als borg te stellen voor de voorzegde huurprijs. Aldus gedaan en gapesseerd 
binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Jan Verboven als getuigen 
hiertoe aanzocht.  
 
 

 
73 Moverende: om moverende redenen, dit zeg je als je niet wilt toelichten waarom. 
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Akte N° 6          15 november 1756 
 
Compareerden Jan Van Doninck in huwelijk met Elisabeth Gebruers en Adriaen 
Kempenaers Adriaenssone in huwelijk met Catharina Gebruers allen inwoners van 
Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparanten verklaarden aangegaan te hebben zeker 
contract en conventie over de bouw van een huis cum annexis zo en gelijk hetzelfde is 
gebouwd tot Dulseinde onder Oosterwijk op het erf gekomen bij vorm van enphiectensein? 
van Peeter Wouters Janssone en dat in de manieren hier volgende:  
 
Ten eerste verklaarden zij eerste comparanten aan te nemen de helft van de voorzegde 
enphiectensein? groot zo en gelijk de tweede comparanten hetzelfde bij akte voor mij notaris 
en getuigen hebben verkregen op de restrictie dat de eerste comparanten zullen moeten 
helpen afdragen al de last van timmer aktie met snijdekken, vitten en plakken tot voltrekking 
van het voorzegde huis cum annexis zo en gelijk dezelfde alreeds stond vermeld. Waarvan 
de tweede comparanten verklaarden alreeds van de eerste comparanten voldaan te zijn 
waarvan deze is dienende voor volle en absolute kwitantie ... zodat de voorzegde edificie en 
gronden van erven van nu af zullen zijn en blijven tot ieders profijt zo en gelijk dezelfde 
alreeds zijn gescheiden, te weten de helft van het huis westwaarts en dienvolgens de helft 
van den hof westwaarts op het tweede stijlken van den hoek te beginnen westwaarts. Mede 
is het voorzegde werkhuis tot ieders profijt half en half in gemeenschappelijk gebruik en “ de 
brandtschobbe “ insgelijks half en half, te weten de helft zuidwaarts voor hun eerste 
comparanten en noordwaarts voor de laatste comparanten zo en gelijk hetzelfde alreeds 
door een weg is gescheiden aan al hetwelke zij comparanten verklaarden te acquieseceren 
en daarvan mede content en tevereden te zijn ... 

 
#item is conditie dat sij comparanten gelijckelijck sullen moeten onderhouden het werckhuijs 
en voorders het huijs ende brandtschobbe sal ieder het sijn moeten onderhouden soo ende 
gelijck het aen hun hier voorenstaende is competerende. 

 
Actum Olen 15 november 1756 ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Andries 
Meeus getuigen. 
 
Akte N° 7           26 oktober 1756 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareersen Juffrouw Elisabeth Wilms begijntje op het Begijnhof van Herentals welke 
comparante verklaarde voor eerst te landeren en te approberen haar testament gepasseerd 
voor mij notaris en getuigen op 5 februari 1748, willende dat hetzelfde zal plaats grijpen en 
effect sorterende dan alleen dat de touchte is latende en makende aan Anna Gertrudis 
Wilms en Maria Theresia Wilms begijntjes zolang zij op het begijnhof zullen wonen. De 
touchte en het volle gebruik van zeker perceel land gelegen op “ de stegen “ tot Balen. 
Palende oost Sebastiaen Thijs, zuid … (leeg) waarvan pachter (is) Jan Baptist Mollens 
voor twee mudden koren jaarlijks. 
 
Item het gebruik van zekere beemd gelegen aan “ den schoorderdijck “ onder Balen. 
Palende … (leeg) waarvan de pachter is Andries Geuens voor tien guldens en tien stuivers 
jaarlijks. Item laat en maakt het gebruik van zeker beemdeke en kwacht gelegen onder Balen 
in “ den vildert “ waarvan pachteresse is de weduwe Adam Orlemans voor elf guldens en 
tien stuivers jaarlijks. Item de touchte en gebruik van zekere beemd, groot honderd roeden 
gelegen onder Mol achter “geenebroeck “. Palende ... (leeg) in huur bij Renier Verspreet. 
Item de touchte en gebruik van zekere beemd of eussel gelegen onder Mol als voormeld. 
Palende oost ... (leeg) groot 338 roeden waarvan de pachter is Renier Verspreet voor ... 
(leeg). Alzo schijnt dat de lasten van de twee laatst genoemde beemden betaald worden 
door de erfgenamen Christiaen Wilms broer van de codecillatrice en willende dat na haar 
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dood de dorpslasten zullen betaald worden door degene die de voorzegde goederen na de 
touchte in eigendom zullen toekomen ... 
 
Ingeval de voorzegde Anna Gertrudis Wilms en Maria Theresia Wilms kwamen tot enige 
nood of armoede of decadentie (waarvan hun God wilde behoeden) zo wilde zij codecillatrice 
dat dezelfde panden hun in touchte gelaten “ liberlijck “ zullen mogen verkopen zonder 
aanzien van iemand ... 
 
Item laat zij aan de voorzegde begijntjes haar ledikant en toebehoren zo en gelijk zij 
hetzelfde beslaapt en altijd heeft gebruikt in volle eigendom. Item laat en maakt zij aan 
dezelfde de schappraije hangkas en de..staande allen in de voorkamer. Item laat en maakte 
zij aan de voorzegde begijntjes in volle eigendom haar kleren en linnen ‘ tot haeren lijve 
gaende en staende gedient hebbende ‘ met haar na te laten meubilaire effecten alleen 
gereserveerd haar goud en zilver gemunt en ongemunt ten behoeve van haar andere 
erfgenamen volgens haar testament ... 
 
Item wilde zij dat haar neef Jan Baptist Wilms Licentiaat Medicus zal vooraf trekken 
honderd vijftig guldens courant in vergelijking van een gelijke som die haar andere broers 
erfgenamen van haar hebben genoten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals op het begijnhof ten woonhuize van de 
codecillatrice, ter presentie van Jan Coomans en Jan Meermans burgers als getuigen. 
 
Akte N° 8           15 oktober 1756 
 
Compareerde de heer Ferdinandus Van Cruijken koopman en ingezetene der stad 
Antwerpen, welke comparant verklaarde in kwaliteit als rentmeester van de erfgenamen … 
Van Dunnegem binnen Milaan over te geven en te transporteren aan Juffrouw Isabella Van 
Opstal weduwe Sieur François Bouwen inwoonster van Herentals een rente van twee 
honderd guldens kapitaal wisselgeld, staande tot last van de erfgenamen Peeter Peeters tot 
Olen volgens akte gepasseerd voor de notaris Van Der Veken binnen Herentals en zekere 
getuigen van datum 12 februari 1700, die ten dieneinde aan de voorzegde Juffr. Isabella 
Van Opstal in origineel is overgeleverd, dewelke al hetzelfde dadelijk heeft gerecupereerd 
om en mits een gelijke som van twee honderd guldens kapitaal wisselgeld, dewelk hij heer 
comparant verklaarde ontvangen en opgebeurd te hebben zodat deze daarvan is dienende 
voor volle en absolute kwitantie. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Antwerpen, ter presentie van Sieur Hendericus 
Casteurs en Joannes Baesmans. 
 
Den ondergeschreven weduwe Sieur François Bouwen inwoonster der stad Herentals 
verklaarde het voorstaande kapitaal van twee honderd guldens wisselgeld en de verschenen 
intrest tot 12 augustus 1757 ontvangen te hebben van Cornelis Heijns, waarmede zij 
bekende voldaan (te zijn) voor en in de naam van Peeter Peeters. Actum Olen 13 augustus 
1757. Isabella Van Opstal  
 
Akte N° 9          5 oktober 1756 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Adriaen Van Dingenen en Anna Lemmens beiden gehuwden en 
ingezetenen van Oevel, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede 
gezondheid welke comparanten verklaarden bij deze hun uiterste en laatste wil te kondigen 
op volgende manier: 
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- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart en tevens willende dat hem of haar zullen nagedaan worden vijf en 
twintig missen van requiem. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke maken zij 
testateurs aan elkaar in volle eigendom en met de volle touchte, op last en restrictie 
dat de laatstlevende van hun beiden zal verobligeerd te wezen hun kinderen eerlijk 
op te voeden naar staat en conditie tot deze gekomen zijn tot de ouderdom van vijf 
en twintig jaar en alsdan aan ieder van hen, zijnde nu zes ingetal, een koe te geven 
of een som van vijf en twintig guldens in de plaats daarvan. Item mede vijf veertelen 
koren en drij veertelen boekweit in plaats van hun vaderlijke of moederlijke portie en 
ingeval een der kinderen kwam te overlijden zal de laatstlevende gestaan met 
hetzelfde daarvoor ter aarde moeten bestellen. Willende dat de vijfhonderd guldens 
obligatoire rente zullen hebben op hun erfgoederen. Item ingeval hun kinderen 
bejaard waren zo willen en begeerden zij testateuren dat dezelfden hun kinderen 
elkaar zullen moeten helpen voor hun gemeenschappelijke goederen totdat het 
jongste den ouderdom van vijftien jaar bekomen heeft ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten huize en voor het ziekenbed van de 
testatrice, ter presentie van Peeter Wuijts en Joannes Franciscus Wuijts. 
 
Akte N° 10          27 september 1756 
 
Compareerden Peeter Verbiest voor zichzelve mede qualitate tutoris van zijn minderjarige 
zuster en Peeter Verstappen in huwelijk met Maria Catharina Verbiest, allen kinderen van 
Marten Verbiest 74 en Maria Peeters, welke comparanten bekenden ontvangen en 
opgebeurd te hebben uit handen van Cornelis Heijns inwoner van Hezewijk een som van 
honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel weide gelegen in “ de meeren “ onder Olen 
groot één zille. Palende oost de rentheffer, zuid de begijn Luijten, west “ de schranse ” en 
noord Jan Heijlen. Item zeker perceel weide genaamd “ de hoeve “ gelegen onder Geel, 
groot anderhalve zille. Palende oost Jan Slechten?, zuid de straat, west “ den aert van 
Meeren “ en noord Anna Blerinckx.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Martinus Heijlen als getuigen.  
 
De bovenstaande obligatie van honderd guldens is door Peeter Verstappen gekweten aan 
Adriaen Bellens in huwelijk met Anna Catharina Peeters met den intrest tot op heden 
datum zodat deze obligatie komt te cesseren, dood en teniet te zijn, nu en ten eeuwigen 
dagen. Actum Olen 27 juni 1784. A. Bellens.  
 
Akte N° 11          6 september 1756 
 
Compareerden Anna Verboven weduwe Peeter Helsen inwoonster op het Begijnhof van 
Herentals, actueel alhier binnen Olen, welke comparante veklaarde met toestemming van 
haar kinderen verkocht te hebben een schuur (de timmerage ende stoij met vitsel) gestaan 
tot Boekel onder Olen en dat aan Jan Hermans en Anna Van Castel zijn huisvrouw ten 
deze present die de voorzegde schuur alzo accepteerden om en mits de som van tachtig 
guldens courant waarvan de verkoopster bekende voldaan te zijn. 
 

 
74 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Verbiest – Maria Peeters, nr. 3012, pag. 598.  
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- item sal hij cooper de schuere mogen laeten staen op den grondt sijne ende sijne 
vrouwe leven gedurende ende naer hunner beijde doodt ter geliefte van haeren 
vercooperessen kinderen mits betaelende alle chijns daer op jaerlijckx uijtgaende. 
 

- item sal hij cooper niet veerder en mogen hacken als de neuseldrup van de 
voorsegde schuere en valt. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joseph Meer en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Akte N° 12          4 september 1756 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Juffrouw Anna Anthonissen begijntje op het begijnhof binnen Herentals en 
Maria Elisabeth Anthonissen ook begijntje op het voorzegde begijnhof alhier actueel 
binnen Olen, beiden gezond van hart, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste 
wil te kondigen op de volgende manieren: 
 

- Ten eerste willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met 
een eerlijke uitvaart, een dobbel dertigste op het begijnhof. Willende dat na haar 
overlijden zullen gecelebreerd worden voor vijftig guldens missen tot lafenis hunner 
zielen. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen die ze machtig zijn om te disponeren. Item 
maakt en laat den eerste comparant aan “ den boeck der zielen “ op haar begijnhof 
vierhonderd guldens courant, eerst om daar jaarlijks op haar verjaardag van haar 
sterfdag voor te solemneren een gezongen mis met vigillien gebeden en het uitreiken 
van kaarsen volgens usantie 75 van het begijnhof, welke vierhonderd guldens maar 
zullen moeten gegeven worden na het overlijden van Maria Elisabeth Anthonissen 
haar nicht mits daar dezelfde haar nicht haar optie zal hebben om gedurende haar 
leven hetzelfde jaargetijde te doen solemneteren zonder aanzien van iemand.  
 

- Item laat en maakt zij testatrice eerste comparant “ uijt den tijtel brief “ van Maria 
Anna Anthonissen haar nicht (ingeval zij zelf bij gebrek niet nodig had voor de 
infirmerie of met consent van de overste van het hof bij gebrek of accedent te 
vertieren) een som van vierhonderd guldens courant aan “ het zielenboeck “ om daar 
jaarlijks te doen celebreren een jaargetijde voor haar comparante ouders zielen, te 
beginnen na de dood van de laatstlevende van haar broers kinderen, haar drie 
nichten. Item laat en maakt zij aan Anna Catharina Anthonissen haar nicht een 
opgemaakt bed redelijk ter discretie van de tweede comparant. Item laat en maakt zij 
eerste comparant de testatrice alsnog vier honderd guldens aan “ het zielenboeck “ 
na de dood van haar drie nichten voorzegd, ingeval zij hetzelfde niet zouden nodig 
hebben tot levensmiddelen om daar jaarlijks insgelijks te laten celebreren een 
jaargetijde voor haar overleden zuster met naam Catharina Anthonissen, op last 
nochtans dat haar nicht Maria Elisabeth Anthonissen gedurende haar leven zal 
moeten doen celebreren vijf missen voor haar voorzegde zusters en na haar dood 
verder te zetten door haar twee andere nichten alls voorzegd staat. 
 

- Item laat en maakt zij alsnog na de dood van haar drie nichten honderd guldens aan 
de kerk van het begijnhof binnen Herentals alles nochtans in geval hetzelfde werd 
bevonden na het overlijden van haar laatste overblijvende der drie nichten en anders 
niet. 

 
75 Usantie: gebruik, gewoonte.  
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- Waarmede de testateuren beiden dalende tot de dispositie van de resterende hunne 

haafelijke en erfelijke goederen, verklaarden zij testateuren deze te gunnen en te 
geven aan elkaar te weten den eerststervende aan de laatstlevende van hun beiden 
in volle eigendom en na de dood van de laatstlevende den overschot aan haar eerste 
comparanten nichten en de tweede comparante zusters.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Franciscus Wuijts en Peeter Barre als getuigen. Kiezende de eerste comparante 
testatrice voor executrice van deze haar testament Juffr. Anna Margaretha Luijten haar 
biddende de voorzegde executrice testamentair te willen aanvaarden.  
 
Akte N° 13          27 augustus 1756 
 
Compareerden Michiel Verachtert Michielssone en Franciscus Verachtert zijn zoon, den 
eerste inwoner van Westerlo en den tweede in dienst van hare Koninklijke Majesteit in het 
regiment van Linie, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben het hout “ ende 
onderschaar “ staande op zekere heide gelegen omtrent “ de Duijtsschole “ onder Oevel. 
Palende oost den heer Prelaat van Tongerlo, zuid Jan Goor of zijn kind, west Peeter Boeckx 
en noord Peeter Segers. Groot omtrent drie zillen en dat aan de kinderen Mr. Jan Baptist 
Heijlen gewezen koster in Oevel, ten dien einde mede comparerende Franciscus Heijlen 
één der kinderen dewelke dezelfde voor hem en zijn zusters en broer deze koop 
accepteerde om en mits een som van achttien guldens waarvan de voorzegde penningen in 
presentie van mij notaris door de comparanten zijn opgebeurd, om welke en meer ontelbare 
redenen de eerste comparant aan den tweede verklaarde te geven de grond van de 
voorzegde heide in eigendom bij donatie inter vivos ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Cornelis Geerewaerts als getuigen.  
 
Akte N° 14         1 september 1756 
 
Compareerden Guilleam Janssens in huwelijk met Anna Maria Wilms inwoner van 
Rauwelkoven en Michiel Wilms Henderickssone, welke comparanten bekenden verhuurd te 
hebben zeker hun comparante huis, stal, schuur, hof, landerijen, weiden, beemden en 
heiden met de landerijen samen groot omtrent de ... (leeg) zo en gelijk hetzelfde actueel in 
gebruik is bij Marten Cluijts en zijn broer en dat aan Jan Verbist inwoner van Olen gehucht 
van Beilen, dewelke hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som van veertig guldens 
jaarlijks in voorlijf en vijftien veertelen koren ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henderick Dooijs en Peeter Van 
Oijtven als getuigen.  
 
Akte N° 14          20 augustus 1756 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Joanna Lens en Jan Wilms beiden gehuwden en ingezetenen van 
Noorderwijk op “ de duijt “, beiden gezond van hart welke comparanten verklaarden bij deze 
hun laatste en uiterste wil te kondigen op volgende manieren: 
 

- Eerst willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde en dat 
hun nagedaan worden twintig missen tot lafenis hunner zielen. 
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- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke goederen 
maken zij aan elkaar in volle eigendom en den eerststervende de laatstlevende 
daarin alzo zijn enige erfgenaam te noemen met volledig recht van institutie op 
conditie ingeval de testateurs eerst kwam te sterven, dat alsdan den overschot die 
beide testatrice aflijvigheid zal bevonden worden zal moeten gaan aan de kinderen 
van den testateur verwekt in zijn vorig huwelijk ten ware dezelfde contrarie hadden 
gedisponeert en ingeval geen contrarie dispositie verklaarde hij testateur zijn twee 
dochters en één zoon te excluderen tot hun legitieme portie te vinden uit de 
erfgoederen op hen gedevolveert met de dood van hun moeder.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Amandus Gebroers en Peeter Van Eijnde inwoners alhier als getuigen geroepen.  
 
Akte N° 15           14 augustus 1756 
 
Compareerden Adriaen Van Dijck en Joanna Cluijts beiden gehuwden en ingezetenen van 
Gerheiden gehucht van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Isabella Van Opstal weduwe Sieur François Bouwen, inwoonster 
der stad Herentals een som van honderd guldens courant.  
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel beemd genaamd “ den asbemt “ gelegen 
onder Geel, groot omtrent één zille op “ de mosbergh “. Palende oost de weduwe Henderick 
Ver…?, zuid ... Verboven, west Marten van Lommel en noord “ het mosbergh broeck “. 
Item zeker perceel land genaamd “ de pulderbossen “ groot één zille. Palende oost Michiel 
Verhestraeten bosken cum suis, zuid Henderick Mertens, west Marten Wilms en noord de 
kinderen Marten Bellens, met een zille land gelegen tot Olen omtrent Buul, genaamd “ de 
leenten “. Oost Peeter Stijnen, zuid Adriaen Laenen kinderen, west Andries Faes en noord 
Jan Verwimp.  
 
Compareerde ten deze mede Maria Van Lommel de moeder des comparantes, ten deze 
geassisteerd met mij notaris in plaats van een voogd, welke comparante verklaarde te 
desisteren en afstand te nemen op haar recht van touchte hetgene zij aan de voorzegde 
goederen heeft gehadt en aan haar competerende uit kracht van succesie ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Jan Heijlen als getuigen hiertoe aanzocht  

Dit x is het handmerk van Maria Van Lommel weduwe Jan Cluijts neserens scribere. 

 
Akte N° 16          9 augustus 1756 
 
Compareerde Jan Baptist Verachtert in huwelijk met Anna Elisabeth Heijlen 
Guilleamsdochter, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit 
handen van Guilleam Heijlen hun vader, een som van honderd guldens courant. Zij 
comparanten zijn verbindende en te pand stellende hun respectieve personen en goederen, 
roerende en onroerende op wat er ter plaatse zal bevonden worden. Aldus gedaan en 
gepasseerd den negensten augustus 1756, ter presentie van Jan Heijlen en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 17          2 augustus 1756 
 
Compareerde Maria Catharina S’Jongers weduwe Peeter Verreijdt inwoonster van 
Wiekevorst welke comparante bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Jan Van 
Hove weduwnaar Anna Maria Verstappen haar moederlijke oom, een som van drie 
honderd en vijftig guldens courant. 
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Nota:  dat hier onder zijn begrepen honderd guldens genoten door Anna Verstappen 

weduwe Hendrick Cools. 
 

Voor welke kapitale penningen en intrest van dien zij comparante verbindt en te pand stelt 
haar persoon en goederen, roerende en onroerende, waar en op welke plaats deze zullen 
bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Carolus Van 
Echelpoel en Joannes Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Deze bovenstaande rente van drie honderd en vijftig guldens is gekweten aan de mede 
erfgenamen van Anna Maria Verstappen, te weten Jan Baptist Sterckx Adriaenssone en 
aan de pastoor van Wiekevorst en Merten Meeus kerkmeester aan Marten Pelsmaeckers 
vijf en twintig guldens en de rest aan Catharina Van Wechel volgens quitte alhier gevoegd 
op 30 maart 1768.  
 
Inliggend bladen: 
Den ondergeschrevene bekenne ontfangen te hebben uijt handen van Maria Catharina 
Siongers weduwe van Peeter Verreijt de somme van twee hondert en zes en vijftig guldens 
ende vijf stuijvers met alsnoch de verloopen intrest dien volgens consentere ick de kassatie 
van de voornoemde obligatie ghelight bij Jan Van Hoof weduwnaer van Anna Maria 
Verstappen. Actum desen vijftienden februari Anno 1768. 
 
======= 
 
Den ondergeschrevene bekenne ontfangen te hebben de somme van vijf en twintigh guldens 
van Maria Catrina Jonghers. Martinus Pelsmaeckers 1759. 
 
======= 
 
Joannes B. Verlinden pastoor van Wiekevorst en Martinus Mees als kerckmeester 
bekennen ontfangen te hebben hondert guldens corant voor dese kercke voor een jaritijdt 
van Maria Catharina Siongers, die belast was het voorschreven jarithijdt te fonderen voor 
juffrouwe Anna Van Wechel begeijntien geweest tot Loven van welcke hondert guldens sij 
eenige jaren intrest heeft betaelt en nu het gelt geschoten den 19 november 1764.  
 
Akte N° 18            31 juli 1756 
 
Compareerden Henderick Mertens weduwnaar, inwoner in het gehucht Gerhagen onder 
Olen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van den eerwaarde 
heer onderpastoor Bogaerts van Noorderwijk als rentmeester van “ de cleijne borsckens “ 
een som van twee honderd guldens wisselgeld. 
 
De comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ de spaege “ gelegen onder 
Olen. Palende oost Guilleam Leijsen, zuid Dimphna Mattehijs, west Marten Laenen en noord 
Jan Van De Perre. Groot omtrent drie zillen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Francisus Verhaert als getuigen. 
 
Akte N° 19           2 juli 1756 
 
Compareerden Cornelis Laenen en Maria Catharina Verhestraeten beiden gehuwden, 
inwoners op “ de velveckens “ onder Geel, welke comparanten bekenden ontvangen en 
opgebeurd te hebben uit handen van Juffr. M. Du Quesnoij, meesteresse van de infermerie 
van het begijnhof te Herentals een som van honderd guldens courant.  
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Comparanten stelden tot pand zeker haar comparants kindsgedeelte gelegen zowel onder 
Olen als Tongerlo. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gheel op de Valveecken op den 27 
juli 1756, ter presentie van Franciscus Van Den Brande en Franciscus Beulens inwoners van 
Berlaer als getuigen.  
 
Akte N° 20           19 juli 1756 
 
Compareerden Peeter Tourfs en Joanna Gebruers beiden gehuwden en ingezetenen van 
Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Isabella Van Opstal weduwe Sieur François Bouwen een som van honderd guldens 
courant.  
 
Comparanten stelden tot pand hun huis en hof gestaan en gelegen in de Plaetse van Olen 
aan “ het otterven “. Item zeker perceel land genaamd “ den meestersen “ gelegen tot Olen 
omtrent de Plaetse, groot omtrent een half bunder. Palende oost Peeter Smedts, zuid Michiel 
Oniaerts, west de baan en noord Peeter Smedts. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter rpesnetie van Geeraert Bellens en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Akte N° 21           5 juli 1756 
 
Compareerden Joanna Van Meerbeeck weduwe Jan Vloijmans ten deze geassisteerd met 
Jan Joseph Kersselaers haar vaderlijke voogd volgens zijn verklaring alhier in akte bij 
schrift gegeven op datum 27 juni 1756 behoorlijk ondertekend, welke comparant bekende 
ontvangen en opgebeurd te hebben van Balthazar Geps een som van honderd guldens 
courant ... voor zover deze penningen zijn geemploijeert tot afkwijting van een zelfde 
croiserende rente van honderd guldens aan Franciscus Stoop Janssone.  
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het ockerseel “ gelegen tot 
Gelindel onder Westerlo. Palende oost en west den geldschieter, zuid Augustinus 
Bosschaerts en noord den waterloop, groot omtrent één zille. Ingeval zij comparanten een 
jaar ten achteren bleven van de gestelde intrest te betalen zo geeft zij onherrroepelijk macht 
en procuratie aan ditto Balthazar Geps om alsdan het voorzegde perceel land te 
aanvaarden, te verhuren of zelfs te gebruiken als zijn eigendom.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Thooremans en Peeter 
Aerts als getuigen.  
 
Inliggend blad: 
Den ondergeschreven bekennen als momboir van de weese van Jan Vluijmans ende 
Adriana Van Meerbeck om te vercoopen een parseel landt “ het hoekeseel “ om redenen 
die mij seer wel bekent sijn. Den 27 juni 1756 J. J. kerselaers  
 
Akte N° 22           18 juli 1756 
 
Compareerde Elisabeth Peeters ten deze geassisteerd met Peeter Wuijts haar voogd, 
inwoonster van Olen welke comparante verklaarde verhuurd te hebben zeker haar 
comparante huizinge, schuur, stal, landerijen, weiden en heiden gestaan en gelegen tot 
Doffen onder Olen, actueel in gebruik bij Marten Peijs en dat aan Sander De Swerdt 76 en 
Begga Verwimp ten deze present die hetzelfde alzo in huur aanvaarden om en mits een 
som van negentien guldens in voorlijf en tien veertelen korenpacht ... 
 

 
76 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Alexander H.De Swerdt – Beatrix Verwimp, nr. 738, p. 151.  
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Item sal hij pachter in cas van eenige reapratien soo van timmerluijden als deckers de 
noodige materialen moeten aenhaelen ende deselve dienen ende den cost geven voor den 
afval ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Bellens en Franciscus 
Janssens als getuigen.  
 
Akte N° 23           22 juni 1756 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Peeter Goor Janssone daar moeder af was Maria Mertens inwoner van 
Oevel op “ het heijeijnde “, ziek liggende te bed, welke comparant verklaarde bij deze zijn 
laatste wil te kondigen op volgende manieren: 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en het laten doen 
van een begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van zijn vader  
 

- Dispositie van al zijn tijdelijke goederen zowel haafelijke als erfelijke verklaarde hij te 
gunnen en te maken aan zijn vader Jan Goor in volle eigendom dezelfde zijn enige 
universele erfgenaam en instituerende met vol recht van institutie.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel op “ het heieinde “ ten woonhuize en voor het 
ziekenbed van den testateur, ter presentie van Amandt Eijckmans en Jan Baptist Truijens 
geburen als getuigen hierote aanzocht.  
 
Akte N° 24           11 juni 1756 
 
Compareerden Adriaen Naedts en Maria Catharina De Schutter beiden gehuwden en 
ingezetenen van Noorderwijk, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Anna Barbara Bouwen een som van honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel beemd gelegen onder Wiekevorst. Palende oost de 
Wimp, zuid Jan Bellens, west de pastorie van Morkhoven en noord de erfgenamen Peeter 
Van Dijck, groot omtrent één zille. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Joannes Franciscus Wuijts en Adriaen Thijs als getuigen.  
 
Op 24 maart zo is gecompareerd Adriaen Naets vertonende kwintantie van Anna Barbara 
Bouwen in pede van een origineel copie, dewelke bij deze wordt gehouden voor gecasseerd 
dood en teniet. Actum Olen 25 maart 1761.  
 
Akte N° 25            9 juni 1756 
 
Compareerden Hieronimus Van Looij inwoner van Wiekevorst, welke comparant bekende 
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan De Backer Cornelissone een som 
van honderd guldens courant Comparant stelde tot pand zeker huis, stallen en schuur en 
huisblok, groot omtrent drie bunders, genaamd “ de beke “ gestaan en gelegen binnen 
Wiekevorst onder het gehucht van Brenune (Bernum). Palende oost de heide, zuid de straat 
west en noord de beke.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presnetie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Dielis Van Isschodt als getuigen hiertoe aanzocht.  
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Akte N° 26           31 mei 1756 
 
Compareerden Joseph Meir den ouden, inwoner van Doffen onder Olen, welke comparant 
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Peeter Van Beijlen in kwaliteit 
als proviseur van Onze Lieve Vrouwekapel ter Gestelen binnen Olen, een som van honderd 
guldens.  
 
Voor welk kapitaal hij comparant verbonden was tot pand te stellen zijn persoon en 
goederen, roerende en onroerende, waar en op wat er ter plaatse zal bevonden worden. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts, 
Wilm Meir en Marten Daems als getuigen.  
 
Akte N° 27           23 mei 1756 
 
Compareerde Joris Cluijts weduwnaar inwoner van Schaatsbergen onder Olen, welke 
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan Bogaerts in 
kwaliteit als voogd van de nagelaten wezen wijlen Joris Cluijts en Elisabeth Bogaerts voor 
en in de naam van de voorzegde wezen, een som van honderd negen en veertig guldens 
courant.  
 
Voor welk kapitaal en de jaarlijks te vervallen intrest hij comparant verbonden was tot pand 
te stellen zijn persoon en goederen, roerende en onroerende, waar en op wat er ter plaatse 
zal bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes 
Franciscus Wuijts en Peeter Cools als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 28            13 mei 1756 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Egidius Menten 77 bejaarde jongman en zich zelve zijnde, inwoner van 
Boekel onder Olen, ziek liggende te bed, welke comparant verklaarde bij deze zijn uiterste 
wil te kondigen op de volgende manieren: 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en het laten doen 
van een begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van zijn hierna te noemen 
erfgenamen. 
 

- Dispositie van al zijn tijdelijke goederen, zowel zijn haafelijke als erfelijke laat en 
maakte hij aan zijn broer Jacob Menten in volle eigendom te aanvaarden na de dood 
van Maria Cluijts zijn moeder mits aan dezelfde latende de touchte gedurende haar 
leven. Dezelfde zijn broer zijn enige universele erfgenaam noemende.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Boekel, ten huize en voor het ziekenbed van de 
testateur, ter presentie van Adriaen Bellens en Cornelis Vermeerbergen, geburen als 
getuigen hiertoe geroepen.  
 
Door mij notaris gevraeght sijnde oft sij schrijven conden antwoorden den testateur dat jae 
ende de getuijgen beijde dat neen maer seggende wel te connen stellen een cruijsken. 

Dit x is het handmerk van Adriaen Bellens Janssone  

 
 
 

 
77 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Egidius Menten ongehuwd overleden te Olen en daar  
 begraven op 28 mei 1756. Zoon van Henricus en Maria Cluijts  
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Akte N° 29           13 mei 1756 
 
Compareerde J. F. Baetens inwoner der stad Aarschot in huwelijk met Anna Catharina 
Heijlen tot hetegene nabeschreven gemachtigd bij letteren van procuratie van de voorzegde 
zijn huisvrouw van datum 10 mei 1756, welke comparant verklaarde dienvolgens over te 
zetten, te cederen en te transporteren een kruisende rente van vijf honderd guldens 
wisselgeld die zij hadden tot last van Adriaen Van Boeckel Dilissone nu desselfs 
erfgenamen met alreeds de verschenen intresten zo en gelijk dezelfde rente hun was 
competerende van Anna Maria Van Capenbergh Josephusdochter volgens akte 
gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 20 december 1746, die ten deze met de originele 
rentebrief werd afgegeven en dat aan den eerwaarde heer Van Roijen pastoor van 
Noorderwijk als opper provisor van de armen en Onze Lieve Vrouwe kapel op’t Zand aldaar 
# te weten drie honderd guldens wisselgeld voor de armen en twee honderd wisselgeld voor 
de kapel van O. L. Vr., die de voorzegde transport alzo accepteerde ten behoeve van de 
voorzegde kapel en de armen binnen Noordewijk om en mits een gelijke som van vijfhonderd 
guldens wisselgeld dezelfde som te voldoen binnen een half jaar na datum, waarvan alreeds 
door den transportant twee honderd guldens wisselgeld waren opgebeurd uit handen van 
den eerwaarde heer pastoor van Noorderwijk # voor en in de naam van de voorzegde kapel, 
waarvan deze is dienende voor volle en absolute quitte ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Peeter Berre als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van den eerwaarde heer pastoor van 
Noorderwijk een som van drie honderd guldens wisselgeld betalende voor de H. Geest van 
aldaar in voldoening van het bovenstaande transport. Actum 30 juni 1756. J. F. Baetens.  
 
Den ondergeschrevene Mr. Joseph Philip Du Rijbreu als gecommiteerde schepene 
bekende ontvangen te hebben het bovenstaande kapitaal van vijf honderd guldens 
wisselgeld met als de verschenen intresten te weten drie honderd voor de armen en twee 
honderd voor “ de Sandt cappel “ onder Noorderwijk waarmede deze rente komt te cesseren. 
Actum 15 oktober 1766. J. P. Du Rijbreu schepene  
 
Inliggend stuk:  
Ick ondergeschrevene geeft volle macht ende procuratie aen mijnen man J. F. Baetens om 
te mogen versetten, cederen ende transporteren seckere obligatie van vijf hondert guldens 
wissel geldt staende tot laste van Adriaen Van Boeckel Dielissone, hetselve te houden voor 
goedt, vast ende van weerde. Actum Aerschot den 10 meij 1700 ses en vijftigh. A. C. Heijlen  
 
Akte N° 30           3 mei 1756 
 
Compareerden Marten Boonaerts en Theresia Michiels beiden gehuwden en ingezetenen 
van Olen, welke comparanten bekenden schuldig te zijn aan Catharina Michiels haar 
zusteren zwager, een som van vijftig guldens courant. Comparant stelde tot pand zijn 
comparants kindsgedeelte zowel van vaderlijke als van moederlijke zijde. 
 
Compareerden ten voorzegde effecte Catharina Peijs weduwe Geerardt Michiels om zich 
te consenteren in de voorzegde belasting en dienvolgens te desisteren van haar 
testamentaire coustumaire of landsrecht ten behoeve van de voorzegde Catharina Michiels 
haar dochter.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Peeter Francisus 
Goris en Cornelius Geerewaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 31            1 juni 1756 
 
Testament:  In den naeme onse Heere amen  
 
Compareerden Adriaen Van Roosbroeck en Joanna Van Looij beiden gehuwden en 
ingezetenen van Olen, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede 
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun hun laatste wil te kondigen en dat 
op volgende manieren: 
 

- Willende dat hun lichamen bergraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijk goederen, waarvan zij ten eerste maakten aan Jan 
Baptist Van Roosbroeck en Peeter Van Roosbroeck hun zonen voor tien jaren 
knechtenhuur daar zij de testateuren getrouwelijk hebben geholpen in het besturen 
van hun pachterij, ieder jaar tien guldens boven hun onderhoud makende alzo samen 
voor ieder honderd guldens en aan Theresia Van Roosbroeck hun jongste dochter 
voor vijf jaar meidenhuur dat zij alleen of het meeste het werk heeft moeten doen 
mede in recompens van hunne legitieme portie alle jaren een som van tien guldens 
alzo voor haar een som van vijftig guldens. Item maakte zij aan Elisabeth Van 
Roosbroeck hun dochter voor haar getrouwe dienst die zij ook aan de testateuren 
altijd heeft betoond als wanneer hun jongste dochter “ in haere jonckheijdt “ was en 
de oudsten hun profijt deden, een som van vijf en twintig guldens ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten huize en voor het ziekenbed van de testatrice 
ter presentie van Joannes Francisus Wuijts en Mr. Gaspar Verelst als getuigen. 
 
Akte N° 32            22 april 1756 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Juffrouw Maria Theresia De Raedemaecker begijntje op het begijnhof te 
Herentals, zij comparante in goede gezondheid alhier actueel binnen Olen, welke 
comparante verklaarde bij deze haar laatste wil te kondigen en daarvan gesteld hebbende 
de dispositie van haar haafelijke en erfelijke goederen en daartoe gebruikende het openbaar 
octrooi van brieven van permissie verworven in de Souvereine Raede van Brabant op 30 juli 
1748 geparafeert ’ schoc vidit inphique stonde bijden Coninck ende ondert. J. B. Panis met 
eenen steert van dobbel parquement onder uijt hangende met eene segel van rooden 
wassche met het wapen van sijne connincklijcke majesteit ‘ … 
 
Alhier gezien en gelezen door mij notaris en getuigen waarmede komende tot de dipositie 
van haar goederen: 
 
Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde in de kerk van haar 
begijnhof ter discretie van haar execeutrice testamentair, willende dat haar zullen nagedaan 
worden zes honderd missen tot lafenis van haar ziel daarvan te celebreren twee honderd 
door de eerwaarde paters Augustijnen en twee honderd door de eerwaarde paters 
Minderbroeders tot Herentals met ieder een dertigste daar en boven de resterende missen 
onder haar vrienden, willende ook dat ieder begijn zal hebben een half pond rute (rieten) 
kaarsen en een stuivers witbrood en tot haar begrafenis zes flambeeuwen, ieder vier pond 
zwaar met zes kaarsen aan de baar, ieder twee pond zwaar voor het altaar op het koor 
zullen moeten gegeven worden drie pond rute kaarsen en twee witte wassenkaarsen ieder 
van een half pond ... 

 



Notariaat Egidius Oniaerts 1753-1759  Pagina | 128 

Item maakte zij aan de kerk van haar begijnhof honder guldens courant op last van jaarlijks 
daarvoor te celebreren vier gelezen missen tot lafenis van haar ziel. Item maakte zij voor een 
aalmoes aan de voorzegde kerkfabriek alsnog honderd guldens courant. Item maakte zij 
alsnog vijf en twintig guldens courant, om in licht gebrandt te worden op den autaer der 
scholieren choor. Item maakte zij aan de kerk van St. Amandus tot Geel tien guldens en tien 
stuivers in plaats van twee flambeeuwen, en aan het altaar van “ het Cruijs “, in dezelfde kerk 
twee pond groot eens. Item maakte zij aan Carla Keuppens vijftig guldens. Item aan Maria 
Anna Keuppens, eene silveren lepel met fourcet. Item aan het klooster der eerwaarde 
paters Augustijnen twee pond groot dat dezelfden haar ziel eens zouden gedachtig zouden 
zijn in hun gebeden. 
 
Item maakte zij aan Jan Baptist Keuppens honderd ducatons eens met een opgemaakt 
bed met zijn toebehoren, te weten twee sargien, twee oorkussens zes fluwijnen, drie paar 
slaap lakens, een dozijn servetten ... een zilveren lepel en vork met een zilveren eier lepelke 
en ingeval de voorzegde J. B. Keuppens kwam te sterven voor haar testatrice zo wilde zij 
dat het voorzegde legaat van honderd ducatons met het bed en toebehoren en het 
zilverwerk zal toekomen op het jongste kind van haar zuster waarvan zij meter is, willende 
dat de voorzegde som ten behoeve van het voorzegde kind zullen uitgezet worden en 
latende aan het voorzegde kind vier zilveren lepels met al het zilverwerk dat er zal bevonden 
worden, alsook wat servetten met twee omme lakens van de beste, een dozijn van de beste 
hemden, zes van de beste doeken. 
 
Item wilde zij tetatrice dat aan al degene die op het koor zijn aan ieder dezelfden zullen 
gegeven worden twee schellingen boven hun ordinaire rechten. Item maakte zij aan mijnheer 
W. De Loos drie schilderijen. Dalende alsnu tot haar genereale dispositie zo van haafelijke 
overschot nadat alle legaten en pieuse werken door haar hier na te noemen executrice 
zullen wezen voldaan en betaald, verklaarde zij testarice te gunnen, geven, laten en maken 
aan de kinderen van haar zuster Dimphna Isabella De Raedemaecker en bij gebrek 
dezelfde aan hun wettige decendenten deze haar enige erfgenamen. 
 
Dat op deze haar testament alles volkomen zou volbracht worden zo koos zij voor executrice 
testamentair Juffrouw Du Quesnoij met macht om erfgoederen te verkopen tot het 
voltrekken en volbrengen van haar testament dezelfde bij deze daartoe autoriserende zonder 
iemand te moeten aanzien, waarvoor dezelfde twee pond wisselgeld zal genieten, met haar 
beste cleedt, cappruijn tabbaert rock, hemdt, schoenen met twee blauw voorschooden ... en 
hetgene aan dezelfde mondeling zal belast worden te effecteren zonder aanzien van iemand 
als haar zulks toevertrouwende haar biddende de voorzegde executrice te willen aanvaarden 
... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Franciscus Wuijts en Amandus Gebruers, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 33            15 april 1756 
 
Compareerde Christiaen Goossens 78 en Maria Snijers beiden gehuwden inwoners van 
Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Isabella Van Opstal weduwe Sieur François Bouwen, inwoonster der stad Herentals, een 
som van honderd guldens courant ... 
 
Comparanten stelden tot pand zijn comparants kindsgedeelte in een stede gelegen tot 
Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost de straat gaande naar Tongerlo, zuid den dijk met 
den beemd, west ... (leeg) en noord Jan De Ceuster en de kinderen Marten en Anna 

 
78 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Christianus Goossens – Maria Sneyers, nr. 956, pag. 194.  
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Verstappen, tot hiertoe nog onverdeeld met zijn broers en zusters. De voorzegde stede met 
aangelegen erve te samen groot tien zillen ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Marten Heijlen als getuigen.  
 
Akte N° 34           6 april 1756 
 
Compareerde Peeter Verbist en huwelijk met Anna Janssens inwoners van Olen, welke 
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Andreas De Bie 
79 in huwelijk met Woutruij Van Doninck, een som van tachtig guldens courant. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel hooiwas genaamd “ de timmerman ” groot een 
half derdel gelegen ... (leeg). Palende oost en noord Jan Molenberghs, zuid Jan Verboven 
nomine uxoris en west Michiel Goor. Aldus gedaan en gepasseers binnen Olen, ter presentie 
van Jan Van Halle en Jan Lemmens als getuigen. 
 
Akte N° 35            4 april 1756 
 
Compareerden Jan Verbist in huwelijk met Maria Van Eijndt en Adriaen Wilms 
weduwnaar en Peeter Van Eijnde Peeterskinderen, welke comparanten verklaarden 
verhuurd te hebben zeker hun comparante huis, schuur en den hof met omtrent acht zillen 
zaailand, een half bunder weide gelegen onder Herentals en twee plekskens hooiwas 
gelegen onder Olen, gestaan en gelegen de voorzegde huizinge op “ de beekvennen “ 
onder Herentals en dat aan Jan Van Dijck Janssone, actuele inwoner der voorzegde bijvang 
van Herentals, welke verklaarde hetzelfde te acccepteren en in huur aan te nemen mits een 
som van vier en twintig guldens voorlijf en twaalf veertelen koren jaarlijks, goed en leverbaar.  
 
Aldus gedan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Vertommen en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 36           30 maart 1756 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Adriaen Heijlen en Catharina Van De Velde, beiden gehuwden en 
ingezetenen van Oosterwijk, zij comparante liggende zieke te bed en hij comparant in goede 
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun uiterste wil te kondigen op 
volgende manieren: 
 

- Willende dat hun lichamen in gewijde aarde zouden begraven worden en het laten 
doen van begrafenissen en ander pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden. 

-  
- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als erfelijke gunnen zij 

aan elkaar in volle eigendom, op last en restrictie dat de laatstlevende van hun 
beiden zullen verobligeerd te zijn hun kind of kinderen samen verwekt eerlijk op te 
voeden tot ze in staat gekomen zijn om zelf hun kost te verdienen en als ze gekomen 
waren tot een ouderdom van vijf en twintig jaar aan ieder een som van tachtig 
guldens eens voor hun vaderlijke of moederlijke legitieme portie te geven. 
Excluderende bij deze zij testatrice haar voorkinderen met twee schellingen in plaats 
van hun legitieme portie altijd ten keuze van haar voorkinderen ... Bij deze 
excluderende willende zij testatrice in geval van haar voor aflijvigheid dat hij testateur 

 
79 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Andreas De Bie – Waltrudis Van Doninck, nr. 652, pag. 133. 
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haar jongste voorkind zal moeten eerlijk opvoeden tot het zijn kost zal mogen winnen 
... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk, ten huize en voor het ziekebed van de 
testatrice, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Franciscus Vranckx beiden als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 37          27 maart 1756 
 
Compareerden Mattheus Daneels in huwelijk met Cornelia Machielssen inwoner van 
Noorderwijk in het gehucht van Rossum, welke comparanten bekenden ontvangen en 
opgebeurd te hebben uit handen van Jan Leirs, een som van honderd guldens courant. Hij 
comparant verbindende te stellen zijn persoon en goederen, roerende en onroerende, 
present en toekomende waar en wat er ter plaatse zal bevonden worden. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Oniaerts en Peeter Aerts als getuigen 
hiertoe aanzocht.  
 
Den ondergeschrevene Peeter Vertommen bekende nomine uxoris voldaan te zijn van het 
bovenstaande kapitaal van honderd guldens en de verschenen intrest, diende deze voor 
cassatie, nu en ten eeuwige dage. Actum Olen 9 augustus 1758.  
 
Akte N° 38          13 maart 1756 
 
Conditie en voorwaarden op en achtervolgens dewelke Peeter Van Dijck, Franciscus Van 
Hove in huwelijk met Maria Van Dijck, allen erfgenamen van Marten Van Dijck op heden 
13 maart 1756 zullen verkopen door notaris Oniaerts met twee of drie zitdagen 
verschillende kopen van erven gelegen ten dele onder de heerlijkheid van Bouwel en het 
andere onder de bank van Echelpoel, land van Geel en dat op volgende manieren: ten 
eerste werden de voorzegde percelen verkocht met hoogen en verdieren, doende iedere 
hooge twee guldens te bekeren half tot profijt van de verkopers en half tot profijt van de 
kopers of hoogers ... etc. 
 
Aldus zo zijn deze voorwaarden publiekelijk voorgelezen ter plaatse van verkoping binnen 
Bouwel, ter presentie van Michiel Van Hove en Dionsius Van Deuren.  
 
Op de voorzegde conditie zo is voor de eerste, tweede en laatstemaal te koop gezet zeker 
perceel erve gelegen onder “ den Lande van Gheel “ genaamd Echelpoel, groot omtrent een 
bunder, zo en gelijk hetzelfde bij scheiding en deling is bevallen aan de verkopers, op last 
van een half veertel korenrente aan de H. Geest Sancti Petri Van Herenthout en bovendien 
alsnog vier stuivers jaarlijkse grondchijns, en heeft na langdurige roepen voor de tweede en 
laatste zitdag daarvan de absolute handslag ontvangen, Deneijs Van Deuren om en mits 
een som van vier honderd en vijftig guldens courant en stelde koper bovendien vijf en twintig 
hoogen of verdieren ... 
 
Actum binnen Echelpoel 13 maart 1756, ter presentie van Michiel Van Hove en Gommarus 
Van De Putte als getuigen hiertoe aanzocht. Dezelfde dag compareerde Adriaen Van Loij 
en verklaarde boven alle gestelde verdieren en de koopsom alsnog twee hoogen of 
verdieren. 
 
Op heden den 1ste April 1756 stelt de weduwe Peeter Bruijnseels nog een verdier op dat 
voors. de keirse met consent van vercoopers ende cooper ontsteecken sijnde, is met het 
vallen der selve coopers gebleven Magdalena Van Balder weduwe Peeter Bruijnseels 
voor de somme ende verdieren als voors. is. Actum ter presentie van de Meijer Dionisius 
Van Deuren ende Gommarus van De Putte schepenen van Echelpoel.  
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Akte N° 39          5 maart 1756 
 
Compareerde Jan Stijnen Janssone inwoner van Buul onder Olen Tongerlo, welke 
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Marten Daems 
Janssone een som van honderd en vijftig guldens courant.  
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel weide genaamd “ het venneken “ groot omtrent 
anderhalf zille gelegen tot Buul onder Olen. Palende oost Jan Van De Weijer, zuid Jan 
Pauwels, west Adriaen Wouters molenaar en noord de straat. Item zeker perceel hooiwas 
genaamd “ den horst “ gelegen onder Herentals in het gebroekt. Palende oost “ de gasthijs 
bemden “, zuid Marten Van Lommel en Mr. Joseph Du Rijbreu, west “ de groote slept “ en 
noord de Nete. Groot omtrent 75 roeden. 
 
Actum binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Adriaen Lemie. 
 
Akte N° 40          18 februari 1756 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Michiel Van Den Bolcke en Catharina Soeten beiden gehuwden en 
ingezetenen van Strateneinde onder Westerlo, zij comparante enigszins onpasselijk en  
” liggende van kinde “, hij comparant in goede gezondheid welke comparanten verklaarden 
bij deze hun uiterste wil te kondigen op de volgende manieren: 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als erfelijke maakten zij 
aan elkaar in volle eigendom, # ingeval enig kind kwam over te blijven en tot staat 
kwam bekomt deze haar testatrices moeders erfgoed. 

 
Op last en restrictie dat de laatstlevende van hun beiden hun na te laten kind of kinderen 
eerlijk zullen moeten opvoeden naar staat en conditiete houden, ziek en gezond tot deze 
gekomen zijn tot een geapprobeerde staat en alsdan aan ieder van hen een som van vijftig 
guldens te geven ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Strateneinde, ten woonhuize en voor het ziekenbed 
van de testatrice, ter presentie van Jan Van Hout en Marten Van De Brande geburen als 
getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 41           10 februari 1756 
 
Compareerde Joseph Heijlen nomine uxoris, Peeter De Smedt en Jan De Backer in 
kwaliteit als voogden tot hetgene nabeschreven geautoriseerd, welke comparanten 
verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparants huis, brouwerij, hof met de 
landerijen, weiden en beemden en heiden zo en gelijk hetzelfde in gebruik is bij Geeraerdt 
Peeters inwoner van Herenthout met Maria Verwerft zijn huisvrouw, gelegen in de Plaetse 
van Noorderwijk en dat aan Adriaen Van Goubergen die de voorzegde huizinge cum 
annexis alzo in huur accepteerde om en mits een som van tachtig guldens voorlijf en zes en 
twintig veertelen koren jaarlijks en bovendien vijf loopen en een half aan de H. Geest van 
Morkhoven ... 
 
Item sal hij pachter de weeghden, gelaesen ende wanden moeten waeter ende windt drooge 
houden sonder lasten van de verhuerders ... 
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Item sal hij pachter de jaerlijckxsche corenpacht moeten ter merckt voeren naer Lier ofte 
Diest ofte elders naer enighe andere plaetse van deselve distantie daer het hem pachter 
door de verheurders sal aengewesen worden mits daer vooren te corten eenen stuijver voor 
iedere veerdel sonder enigen voorderen last op de verhuerder te comen pretenderen. 
 
Item sal hij pachter jaerlijckx moghen slaegen acht roeden rusch, te weten in “ het rot 
weijcken “ oft in “ het koijweijcken “ ter geliefte van den pachter ende sal hij heurder 
gehouden sijn denselven ruch te slaegen op het hooghsten van de voorsegde weijkens altijdt 
ten best profeijte van de verhuerders mits de ruschbaenen te mesten ende goet te maecke.  
 
Compareerde ten deze mede Franciscus Peeters insgelijks inwoner van Herenthout de 
vader van de huurder die verklaarde zich te stellen als borg. Compareerden ten deze mede 
Maria Van Houdt weduwe Adriaen Van Goubergen inwoonster van Olen ten deze 
geassisteerd met Jan Van Goubergen haar oudste zoon ook als borg … 
 
Aldus gedaan en gepasseers binnen Olen, ter presentie van Peeter Kempenaers en Peeter 
Anthonis als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Den ondergeschrevene Adriaen Van Goubergen verklaarde af te staan al het recht van 
huur dat hij zou kunnen mogen pretenderen aan zeker huis gestaan tot Noorderwijk 
competerende de erfgenamen Jacobus Wouters alwaar actueel is wonende Joseph 
Heijlen zonder naarmaals daar aan enig recht van huur te hebben of te behouden in enige 
manieren, ter oorkonde heeft deze ondertekend op negen februari 1756.  
 
Akte N° 42          26 januari 1756 
 
Compareerde Marten Wouters in kwaliteit als voogd over de nagelaten wezen wijlen Jan 
Wouters 80 en Maria Van Isschodt en Peeter Lemie als voogd over de wees wijlen Peeter 
Lemie 81 en Dimphna Van Isschodt, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben 
zeker hun comparant huis, schuur, stal, landerijen, weiden en heiden gestaan en gelegen tot 
Boekel onder Olen zo en gelijk hetzelfde in gebruik is geweest bij Adriaen Mattheijs en 
Dimphna Mattheijs en dat aan Catharina Spaepen weduwe Jan Van Castel 82 en haar 
kinderen ten deze present die deze huur accepteerde om en mits een som van zeven en 
twintig guldens voorlijf en zes veertelen korenpacht. 
 
Item en sal sij pachteresse in geene driesen mogen hacken voorder dan te vooren uit tert 
breede van twee voeten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Marten Beerinckx als getuigen.  
 
Akte N° 43           16 januari 1756 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Henderick Peeters Michielssone daar moeder af was Catharina De Bie 
inwoner der bijvang van Herentals, actueel binnen Olen, jongman, welke comparant gezond 
van hart, zijn verstand memorie en vijf zinnen overal en wel machtig en gebruikende hetgene 
hij verklaarde bij deze zijn uiterste wil te kondigen op volgende manier: 
 

 
80 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Wouters – M.Van Ysschodt, nr. 3667, pag. 720.  
81 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Lemie – Dymphna Van Isschot, nr. 1412, pag. 285. 
82 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Van Kastel – Cath. Spapen, nr. 2730, pag. 544.  
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- Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde, met een eerlijke 
uitvaart naar zijn staat en conditie ter discretie van zijn hierna te noemen 
erfgenamen. 
 

- Dispositie van al zijn haafelijkeen erfelijke goederen aan hem bij God almachtig op 
deze wereld verleend en waarvan hij bij deze de macht heeft om te disponeren, 
verklaarde hij testateur deze te gunnen aan Michiel Peeters zijn vader in volle 
eigendom en na de voorzegde Michiel Peeters zijn dood te succederen op zijn 
halfbroers en zusters dezelfde zijn vader daarin alzo instituerende … excluderende 
zijn grootvader met zijn legitieme portie ingeval hij voor dezelfde kwam te overlijden.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Cornelis Geerewaerts inwoners van Olen, als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 44         9 januari 1756 
 
Compareerde Jan Biermans en Lucia Sprengers beiden gehuwden en ingezetenen van 
ILLe onder Tongerlo, welke comparanten verklaarden over te geven, cederen en te 
transporteren zeker zijn comparant huis, stal, schuur, hof en binnengeleg, te samen groot 
drie zillen. Palende oost Cornelis Aerts nomine uxoris, zuid en west de straat en noord 
Adriaen Snijers, en dat aan Jan Baptist Biermans hun zoon, ten deze present die het 
voorzegde huis met aangelegen erven alzo in huur accepteerde op de jaarlijkse last staande 
ten behoeve van Peeter Segers mede op den last van chijns, beden de verschenen renten 
te effenen zonder last van de transportanten, ook op last dat de transportanten tot hun 
gebruik jaarlijks gedurende hun leven zullen hebben de kamer met den hof ... huis of keuken, 
dezelfde kamer bewoonbaar te maken gedurende het leven der transportanten, eerlijk te 
onderhouden zonder last of kost van de transportanten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Joannes Franciscus 
Wuijts en Jan Baptist Van Elsen als getuigen.  
 
Akte N° 45          7 januari 1756 
 
Compareerde Franciscus De Peuter in huwelijk met Elisabeth Van Meerbeck, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan Dirickx, een som van 
tachtig guldens. Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve, groot omtrent een half 
bunder gelegen tot Gelindel. Palende oost Peeter Deils, zuid ... (leeg), west Nicolaes Helsen 
en noord Geert Vermeerbergen. Aldus gedaan en gepasseerd op 7 januari 1756, ter 
presentie van Marten Van Genechten en Joannes Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Akte N° 46            5 januari 1756 
 
Compareerden Adriaen Verluijten en Anna Huijpens beiden gehuwden en ingezetenen 
van Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van 
Guilleam Huijpens hun zwager en broer, een som van honderd guldens. Voor welke 
kapitale penningen en de te vervallen intresten zij comparanten zijn verbonden en tot pand te 
stellen hun respectieve personen en goederen, roerende en onroerende, waar en op wat er 
ter plaatse zal bevonden worden.Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Joannes Franciscus Wuijts en Geraerdt De Winter als getuigen.  
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Index jaar 1757 
 
28 feb. Nr. 1 Obligatie van 480 gls. tot last van Franciscus Weijnants en 

Catharina Dils, ten behoeve van Philliphus Jacobus Wouters. 
 
28 feb. Nr. 2  Obligatie van 150 gls. tot last van Franciscus Goolaers en Maria 

Catharina Nuijens, ten behoeve van Isabella Van Opstal. 
 
23 feb. Nr. 3 Obligatie van 200 gls. tot last van Adriaen Cooltiens en Joanna 

Van Beijlen, ten behoeve van Christina Van Beijlen. 
 
23 feb. Nr. 4 Obligatie van 300 gls. tot last van Jan Sprengers en Maria 

Verboven ten behoeve van Christina Van Beijlen 
 
24 feb. Nr. 5 Obligatie van 400 gls. tot last van Hendericus Bossaerts en 

Anna Catharina Van Belle, ten behoeve van Jan Heijns. 
 
19 feb. Nr. 6 Verhuur van een huis cum annexis door Jan Baptist Wuijts aan 

Guilleam Verborght en Maria Wouters. 
 
16 feb.  Nr. 7 Scheiding en deling tussen Henderick Govaerts en Henderick 

Verbist van de goederen van Adriaen Govaerts. 
 
9 feb. Nr. 8 Obligatie van 100 gls. tot last van Jan Douwen wed. Anna Leirs, 

ten behoeve van Juffr. Isabella Van Opstal. 
 
7 febr. Nr. 9 Transport van een stuk land door aan Maria Heijns weduwe. 
 
2 febr. Nr. 10 Transport van een huis en hof door Sr. Peeter De Smedt et uxori 

aan Henderick Ooms et uxori ook bij kaarsbranding. 
 
27 maart  Nr. 11 Obligatie van 100 gls. tot last van Jan Meir en Dimphna Peeters 

ten behoeve van Joanna Van Oostaijen weduwe Jan Lieckens. 
 
26 maart  Nr. 12 Donatie inter vivos door Adriaen Menten aan Peeter Gislain cum 

suis. 
 
26 maart  Nr. 13 Obligatie van 100 gls. tot last van Jan Baptist Van Elsen en 

Peeter Van Elsen ten profijt van Jan Verboven cum suis. 
 
19 maart  Nr. 14  Mangeling en permutatie van erf op erf tussen Maria Verboven 

geassisteerd met Henderick Neijens enerzijds en Peeter Van 
Linden anderzijds 

 
6 maart  Nr. 15 Obligatie van 100 gls. tot last van Jan Bellens weduwnaar Maria 

Verbist ten behoeve van Michiel Wilms. 
 
25 april Nr. 16 Obligatie van 100 gls. tot last van Adriaen Van Den Brande et 

uxori ten behoeve van Henderick Vertommen. 
 

Not. 5994: 1757. 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 135 

23 april Nr. 17 Transport door Marten Verstappen Peeterssone van zijn 
kindsgedeelte aan Adriaen Verstappen. 

 
18 april  Nr. 18 Obligatie van 59gls. tot last van Joris Cluijts en Maria Van De 

Weijer ten behoeve van Guilleam Janssens en Anna Maria 
Wilms. 

 
17 april  Nr. 19  Obligatie van 25 gls. tot last van Michiel Van Dingenen en Anna 

Catharina Van Hout ten behoeve van de wezen Adriaen Van 
Hout en Anna Gebruers. 

 
29 mei  Nr. 20 Transport van een heide eussel door Peeter Verbist Martenssone 

aan Peeter Baeten et uxori. 
 
23 mei Nr. 21 Obligatie van 100 gls0. tot last van Adriaen Baeten weduwnaar 

Anna Maria Bellens met consent van zijn voogden, ten behoeve 
van Sebastiaen Wouters tot Geel. 

 
27 mei Nr. 22 Testament van Joanna Geertrudis Wilms jonge dochter 
 
23 mei  Nr. 23 Testament van Maria Wouters weduwe Lambert Dens. 
 
9 mei  Nr. 24 Transport van een beemd door Jan Douwen weduwnaar Anna 

Leirs aan Phillipus Vermeerbergen et uxori. 
 
28 juni Nr. 25 Obligatie van 300 gls. tot last van Marten Sterckx et uxori ten 

behoeve van Sieur Henderick Van Den Heuvel inwoner der stad 
Antwerpen 

 
26 juli Nr. 26 Transport van een plek land door Jan Douwen weduwnaar Anna 

Leirs aan Marten Wuijts Guillemssone. 
 
24 juli Nr. 27 Obligatie van 200 gls. tot last van Jan Blampaerts nomine uxoris, 

Peeter Verstappen cum suis, ten behoeve van Cornelis Heijns. 
 
19 juli  Nr. 28 Testament van Anna Wouters weduwe Jan Heijlen alhier op  

“ het otterven “. 
 
11 juli Nr. 29 Transport van zeker perceel heide met ten dele klaverdries door 

Geerart Van Oijtsel en Elisabeth Donckers aan Henderick 
Bogaerts. 

 
29 juni Nr. 30 Obligatie van 200 gls. tot last van Joanna Bulckens weduwe 

Adriaen Soeten ten behoeve van de wezen Jan Bellens en 
Maria Willem. 

 
28 aug. Nr. 31 Testament Dimphna Maes weduwe Jan De Wolf tot Meren. 
 
26 sept. Nr. 32 Verhuur van een huis door Franciscus Meir aan Jan Schellens. 
 
20 sept. Nr. 33 Verhuur van een huis cum annexis door Maria Verdonck weduwe 

Peeter Verachtert aan Peeter Boeckx 
 
1 sept.  Nr. 34 Verhuur van een stede cum annexis door Maria Verboven en 

Cornelis Geerewaerts aan Peeter Van Ouijtvenne et uxori. 
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8 okt. Nr. 34 Verhuur van een stede cum annexis door Geerardt Bellens cum 

suis aan Jan Leijsen et uxori. 
 
3 okt. Nr. 35 Testament van Jan Soeten en Anna Van Hout. 
 
28 nov. Nr. 36 Obligatie van 100 gls. tot last van Adriaen Willems en Clara Van 

Castel ten behoeve van Jan Sneijers Anthonissone. 
 
24 nov. Nr. 37 Obligatie van 150 gls. tot last van Joannes Ludovicus Wuijts ten 

profijt van Juffr. Isabella Van Opstal. 
 
21 nov. Nr. 38 Obligatie van 50 gls. tot last van Anthoon Vertommen et uxor ten 

behoeve van Elisabeth Van Zanden weduwe Charel Heijlen.  
 
21 nov. Nr. 39 Testament van Adriaen Heijlen en Maria Deckers tot Morkhoven. 
 
13 nov. Nr. 40 Obligatie van 30 gls. tot last van Jan Van Loij ten behoeve van 

Adriaen Van Loij zijn broer.  
 
13 nov. Nr. 41 Verhuur van een huis cum annexis door Merten Meijnten in 

kwaliteit als voogd aan Joseph Van Lommel et uxori. 
 
11 nov. Nr. 42 Verhuur van een huis cum annexis door Dielis Van Isschot aan 

Marten Cluijts.  
 
7 nov.  Nr. 43 Verhuur van een huis cum annexis door Joanna Wuijts als 

gelaste van haar moeder aan Peeter Aerts. 
 
5 nov.  Nr. 44 Verhuur van een huis cum annexis door Adriaen Lemie 

Peeterssone aan Jan Mols et uxori. 
 
26 dec. Nr. 45 Testament van Marten Van Lommel en Petronella Janssens.  
 
12 dec. Nr. 46 Obligatie van 50 gls. tot last van Peeter Verbist en Catharina 

Deckers, ten behoeve van de wezen Jan Van Dijck, Adriaen Van 
Dijck tot last Adriaen Witvrouwen. 

 
6 dec. Nr. 47 Testament van Jan Wouters en Catharina Meir tot Oosterwijk. 
 
6 dec. Nr. 48 Testament van Adriaen Lemie laatse weduwnaar van Anna 

Hufkens  
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Getuigenis van notaris Egidius Oniaerts  

 

Dit jaer was een jaer seer droogh bij somertijdt ende den winter was seer coudt geweest want 

het begonst te vriesen van alle heijligen 1756 ende duerde tot meert 1757 den oost was seer 

abondant van coren maer de boeckweijde was gansch misluckt soo dat men die dertigh 

veerdelen behoorden te hebben maer ses veerdelen en hadde. 
 

 
 

 
 
 
Akte N° 1           28 februari 1757 
 
Compareerden Franciscus Weijnants inwoner van Zoerle Westerlo aan “ de goorheijde “ 
in huwelijk met Catharina Dils, welke comparant verklaarde ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Phillipus Jacobus Wouters een som van vierhonderd en tachtig 
guldens courant.  
 
Comparanten stelden tot pand zeker huis genaamd “ het schrans “ met het binnenblok 
gelegen onder Zoerle Westerlo te samen groot twee honderd roeden. Palende oost den 
aard, zuid en west Adriaen Van Kerckhoven kinderen en noord des Heerestraat gaande naar 
de Cappeldereije hoeve. Item zeker perceel weide genaamd “ het venneken “ gelegen 
achter “ de schranse “ groot omtrent twee honderd en vijftig roeden. Palende oost Adriaen 
Van Kerckhoven hof en binnengeleg van de voorzegde schrans, zuid de kinderen Adriaen 
Van Kerckhoven, west Jan Thoelen en noord Jan Steurs nomine uxoris. Vrij en onbelast 
salvo chijns en beden, en een rente van drie honderd en vijftig guldens wisselgeld, die op de 
goederen blijven geaffecteerd staande ten behoeve van Juffr. begijn Maes begijntje op het 
begijnhof te Herentals.  
 
En ingeval hij rentgelder een jaar ten achter bleef van de gestelde intrest precies te betalen 
verklaarde hij rentgelder te geven bij deze onherroepelijke macht en procuratie aan de 
voorzegde Phillipus Jacobus Wouters of zijn representanten om het voorzegde huis en erf 
te aanvaarden als zijnde zijn eigendom en goed, hetzij om zelf te bewonen en te cultiveren of 
te verhuren naar zijn goeddunken. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Joannes Franciscus Wuijts en Michiel Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 2          28 februari 1757 
 
Compareerden Franciscus Goolaers in huwelijk met Maria Catharina Nuijens inwoners 
van Veldhoven onder Herentals, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Isabella Van Opstal weduwe Sieur François Bouwen inwoonster 
der stad Herentals een som van honderd en vijftig guldens courant.  
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel weide groot anderhalf zille, gelegen te 
Veldhoven. Palende oost Jan Verhestraeten, zuid Peeter Vissers, west hem zelf en noord 
Christina Van Dijck. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes 
Baptist Bulckens en Michiel Oniaerts als getuigen.  
 
Akte N° 3    23 februari 1757 
 
Compareerden Adriaen Cooltiens en Joanna Van Beijlen beiden gehuwden en 
ingezetenen van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit 
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handen van Christina Van Beijlen weduwe wijlen Jan Verboven, een som van twee honder 
guldens courant. 
 
Zij comparanten zijn verbindende en te pand te stellen hun respectieve personen en 
goederen, roerende en onroerende, waar en op wat er ter plaatse zal bevonden worden. 
Aldus gedaan en gapesseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Jan Heijns als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
De ondergeschrevenen bekenden ontvangen te hebben van Adriaen Coolkens een som 
van twee honderd guldens in afkwijting van een rente obligatoir van gelijke som die hiermede 
komt te cesseren dood en teniet. Actum 29 maart 1772. Peter Josephus Verachtert en 
Peeter Verboven.  
 
Akte N° 4         23 februari 1757 
 
Compareerden Jan Sprengers 83 en Maria Verboven, beiden gehuwden en ingezetenen 
van Gerheiden, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit 
handen van Christina Van Beijlen weduwe Jan Verboven 84 ook inwoonster van Olen een 
som van driehonderd guldens courant. Comparanten stelden tot pand zeker perceel 
genaamd “ het bisteblock “ groot vijf zillen en half, gelegen onder Olen. Palende oost 
Marten Van Lommel en Marten Wilms, zuid de Veldstraat en de Gemeijnstraat, west Jan 
Blampaerts en Peeter Verbist en noord Jan Bellens en Geerart Bellens  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Peeter Van Beijlen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Den ondergeschrevene bekende voldaan te sijn van de voorzegde rente mits daarvoor is 
genoten “ het bisteblock “ waarmede deze obligatie komt te cesseren dood en teniet. Actum 
4 januari 1767. Peeter Verboven.  
 
Akte N° 5         24 februari 1757 
 
Compareerden Hendericus Bossaerts en Anna Catharina Van Belle ingezetenen van 
Wechelderzande, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Jan Heijns 
Adriaenssone inwoner van Olen, van op 23 mei 1753 een som van vierhonderd guldens 
courant.  
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve gelegen onder Geneinde onder Tongerlo. 
Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid ’s Heerenstraat, west Jan Baptist Van Bel en noord 
de abdij van Tongerlo. Groot een half bunder, vrij en onbelast salvo chijns en beden en twee 
halsteren gerst aan de abdij van Tongerlo jaarlijks. Item “ den eijndenpael “ gelegen in het 
Zoerle gebroekt, groot 180 roeden. Palende oost Adriaen Van Dijck, zuid de Laecke, west 
Peeter Verhoeven en noord Peeter Verlinden. Tot slot “ den dieren tijdt “ groot drie zillen 
gelegen tot Tongerlo. Palende oost den heer Prelaat, zuid Jan Van Nuten erfgenamen, west 
de Bestel straat en noord Marten Sterckx.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wechelderzande, ter presentie van Peeter Jan Struijfs 
en Laurijs Van Belle als getuigen.  
 
 
 
 

 
83 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Sprengers – Maria Verboven, nr. 2142, pag. 431.  
84 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Verboven – Chris. Van Bylen, nr. 3085, pag. 612.  



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 139 

Akte N° 6         19 februari 1757 
 
Compareerden Jan Baptist Wuijts in huwelijk met Catharina De Busser inwoners van 
Noorderwijk, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparants 
huis, stal, schuur, landerije, weiden en heiden, gestaan en gelegen tot Gerheiden onder Olen 
zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Jan Van Passel tegenwoordige pachter, en dat 
aan Guilleam Verborght en Maria Wouters ten deze present die hetzelfde alzo in huur 
accepteerden om en mits een som van twintig guldens voorlijf en veertien veertelen koren 
jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Wouters en 
Peeter Steijnen als getuigen. 
 
Nota: Deze akte werd ondertekend door Michiel Verborgt 85. 
 
Akte N° 7         16 februari 1757 
 
Compareerden Peeter Govaerts in huwelijk mer Elisabeth Van Opstal inwoners van 
Noorderwijk enerzijds en Henderick Verbist in huwelijk met Maria Govaerts, inwoners van 
Olen ter andere zijde, welke comparanten verklaarden gescheiden en gedeeld te hebben de 
goederen van hun broer Adriaen Govaerts gelegen onder de jurisdictie van Noorderwijk en 
dat op de volgende manieren:  
 
Ten eerste is bevallen aan Henderick Verbist en Maria Govaerts de helft van “ de 
lammerdries “ langsnevens het binnenblok van Gommer Verwimp. Palende oost Peeter 
Govaerts met de wederhelft, zuid en west de voorzegde Gommer Verwimp en noord Marten 
Daems, groot omtrent twee honderd vijftig roeden. Item is bevallen aan dezelfden de 
gerechtigde helft van “ den dries “ gelegen naast de heide van Marten Daems. Palende 
oost Marten Daems, zuid Peeter Govaerts met de wederhelft, west Peeter Wouters en noord 
Marten Daems. Item de helft van de schuur oostwaarts staande op de grond van Peeter 
Govaerts. Item is aan Henderick Verbist en zijn huisvrouw bevallen “ het meulenblock “ 
groot omtrent honderd en dertig roeden. Palende oost Marten Van Olmen, zuid Elisabeth 
Wouters, west de erfgenamen Jan Bruijnseels en noord Jan Meir, alles gelegen onder 
Noorderwijk, met alsnog een rente tot last van Henderick Van Thielen ten kapitaal van 
honderd guldens met de alreeds verschenen intresten met een rente van veertig guldens tot 
last van Jan Lijsen en heeft deze kavel daarmede haar gerecht aanvaard. 
 
Item ten tweede is bevallen voor de tweede kavel aan Peeter Govaerts de andere helft van  
“ de lammerdries “ met de kant niet mee te meten. Oost Peeter Wouters, zuid Gommer 
Verwimp, west Henderick Verbist met de wederhelft en noord Marten Daems, groot 250 
roeden. Item de helft van “ den dries “ naast ’S Heerenstraat bevallen aan Peeter Govaerts 
waarvan de andere helft bevallen is aan Henderick Verbist met “ den gheer “ dewelke niet 
moet mede gemeten worden, gelijk de kant van Peeter Govaerts met de resterende helft 
van de schuur ... 
 
Verklarende de partijen met hetgene voorzegd ieder zijn part te hebben, gelovende de ene 
aan het andere part geen recht van eigendom meer te hebben noch te behouden in enige 
manieren ... geen gesagh meer hebben aen boom ofte schaerhout staende op het een oft 
andere paert ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes 
Franciscus Wuijts en Amandus Gebruers als getuigen. 
 
Item is bevallen aan Peeter Govaerts “ het bemdeken “ gelegen aan Jan Meer. Palende 
oost Thersia Kemels, zuid de straat, west Gommer Verwimp pachter en noord ut ante 86.  
 

 
85 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Michael Verborgt – Maria Wouters, nr. 3046, pag. 605.  
86 ut ante: zoals boven. (als eerder vermeld) 
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Akte N° 8          9 februari 1757 
 
Compareerden Jan Douwen weduwnaar wijlen Anna Leirs ingezetenen onder Zoerle 
Parwijs, welke comparanten verklaarden uit kracht van autorisatie verworven voor de 
wethouders van Zoerle Parwijs op datum van 23 november 1756 ondertekend G. Wijnants, 
Ignatius Helsen en Jan ’t Seijen, verklaarde ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen 
van Juffrouw Isabella Van Opstal weduwe Sieur François Bouwen inwoonster der stad 
Herentals, een som van honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden tot pand eerst zeker huis, hof, stal, schuur met het binnenblok daaraan 
gelegen met alsnog een eussel of weide daar achteraan gelegen.Dit alles gelegen onder de 
jurisdictie van Zoerle Parwijs, groot omtrent een bunder. Palende oost Paulus Van Houdt, 
west de erfgenamen Jacobus Wuijts, zuid hijzelf en noord “ de pleijn “. Item zeker perceel 
land ook gelegen onder deze jurisdictie van Zoerle Parwijs, groot omtrent één zille. Palende 
oost de erfgenamen Adriaen Helsen, west Jacobus Heijlen, zuid de erfgenamen Jacobus 
Hemels en noord Guilleam Helsen 
 
Aldus gedaan en gepsseerd binen Olen, ter presentie van Joannes Francisus Wuijts en 
Peeter Barre als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 9          7 februari 1757 
 
Compareerden Sieur Petrus Gommarus Morris ingezetene burger der stad Lier, alhier 
actueel binnen Olen tot hetgene nabeschreven van zijn huisvrouw geautoriseerd volgens 
schriftelijke procuratie welke comparant verklaarde in wettige koop verkocht te hebben zeker 
perceel erf genaamd “ den rooden dries “ gelegen alhier binnen Olen, groot tussen de vier à 
vijf zillen. Palende oost de erfgenamen Peeter Peijs zuid de straat gaande naar Noorderwijk, 
west Maria Heijns en noord de straat, en dat aan Maria Heijns en Jan Vermeerbergen om 
en mits een som van honderd en vijftien guldens en verder met open conditie gedurende de 
drie zondaagse kerkgeboden, tot last en met den uitgang der brandende kaars, met hoogen 
en verdieren, doende iedere hooge twee guldens, welke Maria Heijns ten deze present 
verklaarde het voorzegde perceel zo en gelijk het in zijn regnoten is gelegen om en mits de 
voorzegde som te aanvaarden en te accepteren (waarop zij op deze som en conditie van 
deze koop alsnog vijftien hoogen of verdieren stelde) ... met gelofte van waarschap van 
chijns beden en de lasten, zodat de koper of laatste hooger zal moeten tot zijn last nemen de 
lasten gaande met den borgmeester Cornelis Heijns ... Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Mr. Marten Meijnten en Peeter Heijns als getuigen. 
 
Op 1 maart 1757 compareerde Cornelis Cluijts en verklaarde op de voorzegde conditie der 
koop van “ den rooden dries “ boven hetgene voorzegd alsnog te verdieren met drie 
hoogen of verdieren, present Joannes Franciscus Wuijts en Jan Thoelen als getuigen. Op 
heden 15 maart 1757 compareerde Maria Heijns weduwe Jan Vermeerbergen en 
verklaarde boven al de gestelde verdieren alsnog te stellen één hooge. Present Jan Van 
Hove en Frans Vermeerbergen als getuigen.  
 
Op heden 29 maart 1757 de kaars van ‘s heeren wegen ontstoken zijnde is met den uitgang 
dezelfde koopster gebleven Maria Heijns om en mits de voorzegde som. Coram G. Bellens, 
Joris Cluijts en Peeter Anthonis schepenen.  
 
Akte N° 10          28 februari 1757 
 
Compareerden Peeter De Smedt en Dimphna Huijsmans beiden gehuwden en 
ingezetenen der stad herentals, welke comparanten verklaarden bij deze over te geven en 
getransporteerd te hebben zeker hun comparant huis en hof gestaan en gelegen in de 
Plaetse van Olen onder Tongerlo, genaamd “ sinte Marten “ zo en gelijk hetzelfde huis en 
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den hof actueel in gebruik is bij Gommer De Kepper 87, tegenwoordige pachter en dat aan 
Henderick Ooms 88 en Anna Maria Ceels ten deze present die hetzelfde alzo in koop 
accepteerden om en mits een som van zeven honderd en vijf en zeventig guldens courant en 
dat met een openstaande conditie met hoogen en verdieren.  
 
Item werd hetzelfde verkocht alles tot kopers last, zo van pontgeld, kaarsbrandingen, 
goedenissen, kerkgeboden als het schrijven van deze voorwaarden, behoudelijk dat de 
lijfkoop zal worden betaald half en half, te weten half ten laste van de verkoper en half tot last 
van de kopers. Item verklaarde de koper boven de voorzegde koopsom de koop alsnog te 
verdieren met tien hoogen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Gommer De Kepper en Peeter Anthonis als getuigen. 
 
Op 21 maart 1757 is de kaars ontstoken en is met den uitgang dezelfde koper gebeleven 
Henderick Ooms om en mits de voorzegde koopsom en de gestelde verdieren, present Jan 
Baptist Truijens en Henderick Vertommen.  
 
Akte N° 11          27 maart 1757 
 
Compareerden Jan Meer in huwelijk met Dimphna Peeters inwoners van Plassendonck 
onder Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit 
handen van Joanna Van Oijstaijen weduwe Jan Lieckens, een som van honderd guldens 
courant.  
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het middelste laer “ gelegen 
onder Noorderwijk Plassendonck. Palende oost zijn eigendom, zuid Marten Daems, west 
dezelfde en noord ’ S Heerenstraat. Groot drie zillen. 
 
Compareerde ten deze mede Peeter Peeters de comparants schoonvader dewelke 
verklaarde zich te stellen als cautionaris en borg principaal voor het voorzegde kapitaal, 
hiervan makende als zijnde zijn schuld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Adriaen Bulckens en Jan Peeter Struijfs als getuigen.  
 
De ondergeschrevene Joanna Van Oostaijen weduwnaar Jan Liekens bekende ontvangen 
te hebben van Jan Meir het hier voor staande kapitaal van honderd guldens met de verlopen 
intrest tot op heden datum, zodat dezelfde obligatie daarmede komt te cesseren dood en 
teniet, nu en ten eeuwigen dagen. Actum 8 november 1778.  
 
Akte N° 12          26 maart 1757 
 
Compareerden Adriaen Menten in huwelijk met Dimphna Verdonck inwoners van 
Westerlo, welke comparanten verklaarden te geven bij donatie inter vivos wat men noemde 
gift onder levenden, aan Peeter Gislain en zijn broers in volle eigendom en recht en dat den 
eerste comparant heeft verkregen volgens testament van Catharina Heijlen alsmede den 
eigendom die hij comparant heeft verkregen van Marten Heijlen, Peeter Lijsen, Henderick 
Vertommen en Gommer Verwimp op datum 1 maart 1745 alsmede den eigendom van zijn 
zusters en zwagers op datum van 7 juni 1754 in zeker huisje gestaan aan de dreef van 
Noorderwijk. Palende oost de straat, zuid Marten Peeters, west de dreef en noord de 
erfgenamen Ambrosius De Ceuster Adriaen Van Dijck. 
 
(sonder nochtans den voors. Peeter Gislaingh te prejuditeren in sijn recht van touchte 
volgens testament van de voors. Catharina Heijlen)  
 

 
87 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Gummarus A. De Kepper – E. Dens, nr. 713, pag. 146.  
88 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Henricus Ooms – Anna Maria Sels, nr. 1761, pag. 357.  
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Peeter Gislaingh, Hendericus Gislaingh en Ignatius Gislaingh ten deze present 
accepteerden het voorzegde huis en grond voor hun en hun broers. Gelovende hij Adriaen 
Menten de voorzegde donatie te hebben gedaan uit liefde en genegenheid om de grote 
obligatie en plezier die hij donnantant van den acceptant heeft genoten, zowel in geld als 
ander onvergeldbare plezieren wel waardig boven de zeventig guldens en nog meer. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Berre en Jan Thooremans 
alshier geburen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Inliggende akten: 
 
Op heden desen 1ste meert 1745 soo wordt wij ondergeschrevene ieder in paerticulier te 
gheven uijt liebere guenste aen Adriaen Menten ende aen sijne suster als oock aen Jan 
Verbist in de name van sijn moeder Anna Wilms al sulcks prententie als sij onderschreven 
sijn hebbende in alsulck huijs ende camer met sijne toe behoorten daer aen hun aen 
gestorven van weghens Catharina Heijlen weduwe van wijlen Peeter Tappesiers gestaen 
tot Nodderwijck aen de dreve van den heere van aldaer sonder eenigh pretentie ’t sij 
voordeeligh oft naerdeligh daer in te behouden ofte moeten gheven. Dit verclaere sij 
voorschreven al soo voorders oft naerdegh te aenveerden sonder dat de ondergeschrevene 
nu oft hier naemaels eenighe last van sullen moeten draghen datum als boven. Martinus 
Heijlen, Peeter Leijsen, Henderick Vertommen, Gommer Verwimp. 
 
======== 
 
Als oock mede van het huijsken dat ick gekocht heb van den gelijke erfgenaemen ider voor 
seven schelingen eenen halven den selven daetem x dit is het hantecken van Adriaen 
Belles A. B., Peeter Van Kastel, Daenel Dooes, Henderick Verbist als momboir 
 
Akte N° 13         26 maart 1757 
 
Compareerden Jan Baptist Van Elsen en Peeter Van Elsen broers, inwoners van Olen in 
het gehucht van Schaatsbergen, welke comparanten verklaarden ontvangen en opgebeurd 
te hebben uit handen van Jan Verboven, Adriaen Wouters voor Elisabeth Wouters 
weduwe Laureijs Verboven, een som van honderd guldens. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ den oven cot “ gelegen tot 
Schaatsbergen. Palende oost Adriaen Moons, zuid Marten Cluijdts west de weduwe 
Vermeerbergen en noord Anna Verhestraten en Adriaen Moons. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Cluijts en Joris Cluijts als getuigen.  
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter Van Elsen een som van 
honderd guldens courant met de verlopen intrest, dienende deze voor volle quitte. Actum 22 
november 1776. Cornelius Verboven.  
 
Akte N° 14         19 maart 1757 
 
Compareerde Maria Verboven ten deze geassisteerd met Henderick Neijers enerzijds en 
Peeter Van Linden anderzijds, allen inwoners van Buul onder Olen welke comparanten 
verklaarden gemangeld te hebben erf op erf en dat om volgende manieren:  
 
Ten eerste verklaarde de eerste comparant van nu af bij vorm van permutatie over te geven 
aan de tweede comparant zeker perceel erf, groot zeven roeden. Palende oost de straat, 
zuid de eerste comparant, west hetzelfde en noord de tweede comparant, waartegen hij 
tweede comparant is gevende zeker perceel erf aldaar gelegen, groot omtrent één roede. 
Palende oost Henderick Neijers, west Peeter Van Linden en noord ut ante. 
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Partijen verklaarden de voorzegde mangeling geenzins gedaan te hebben om hun 
bloedverwanten van vernaardering te versteken maar alleen maar om elkaar te gerieven en 
te accomoderen, verklarende op hetzelfde geen penningen te hebben willen derven of 
verkopen en ingeval den een of andere pand meer waare bezat dan voorschreven stond, 
verklaarde de eerste comparant te geven aan den tweeden bij donatie inter vivos om 
redenen hun moverende en de gelijke waarde niet te komen vergelden ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis De Beucker en Peeter 
Berre als getuigen.  
 
Akte N° 15         6 maart 1757 
 
Compareerden Jan Bellens, laatste weduwnaar Maria Verbist inwoner van Olen, welke 
comparant verkaarde ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Michiel Wilms in 
huwelijk met Catharina Cluijdts, een som van honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het Jan Van  
Lommel “ groot een half bunder gelegen tot Beilen onder Olen. Palende oost Peeter Van 
Castel, zuid de rentgelders zijn huis en schuur, west der straat en noord Anna Heijns 
kinderen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henderick Bellens 
den ouden en Michiel Wilms Henderickx sone als getuigen.  
 
Akte N° 16          25 april 1757 
 
Compareerden Adriaen Van De Brande in huwelijk met Elisabeth Van Rompaije inwoners 
van Gelindel onder Westerlo, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Henderick Vertommen inwoner van Noorderwijk een som van 
honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ den craenbroeckbempt “ 
groot een half bunder. Palende oost Augustinus Bosschaerts, zuid Jan Soeten, west 
Nicolaes Helsen en noord Marten Govaerts. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Adriaen Verstappen en Marten Verstappen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 17          23 april 1757 
 
Compareerden Marten Verstappen Peeterssone welke comparant verklaarde verkocht te 
hebben zulks hij gedaan heeft uit zijn verworven kindsgedeelte bekomen uit de erfelijke 
patermoniale en matermoniale goederen, gelegen onder ILLe, Oosterwijk, Tongerlo en 
elders hem competerende met zijn zusters en broers, en dat aan Adriaen Verstappen zijn 
broer, ten deze present die hetzelfde alzo in dank heeft aangenomen om en mits een som 
van zes en tachtig guldens en tien stuivers waarvan den transportant verklaarde voldaan te 
zijn. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Elsen en 
Cornelis Geerewaerts als getuigen ook Marten Heijlen. 
 
Akte N° 18           18 april 1757 
 
Compareerden Joris Cluijts actueel in huwelijk met Maria Van De Weijer, inwoners van 
Schaatsbergen onder Olen, welke comparant bekende schuldig te zijn aan Guilleam 
Janssens en Anna Maria Wilms, een som van negen en vijftig (guldens) ontvangen en 
genoten van Michiel Wilms gewezen voogd van de voorzegde Anna Maria Wilms, waarvan 
deze is dienende voor volle en absolute kwitantie, voorwelke kapitale penningen en de 
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jaarlijks te vervallen intrest hij comparant verbonden is zich te stellen voor zijn persoon en 
goederen, roerende en onroerende zowel gelegen onder Olen als elders. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Lemie en Amandus 
Gebruers als getuigen. 
 
Akte N° 19          17 april 1757 
 
Compareerde Michiel Van Dingenen 89 in huwelijk met Anna Catharina Van Hout inwoners 
van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Marten Menten als voogd van de kinderen Adriaen Van Hout en Anna Gebruers een som 
van vijf en twintig guldens. 
 
Comparant stelde tot pand zijn kindsgedeelte in de goederen van Adriaen Van Hout en 
Anna Gebreurs. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Meir 
en Cornelis Geerewaerts als getuigen. 
 
Den ondergetekende Guilleam Janssens bekende voldaan te zijn van het bovenstaande 
kapitaal en de verlopen intrest waarmede deze komt te cesseren dood en teniet, nu en ten 
eeuwigen dage. Actum Olen elf november 1769.  
 
Akte N° 20          29 mei 1757 
 
Compareerden Peeter Verbist Martenssone in huwelijk met Anna Janssens inwoners van 
Olen welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Peeter Baeten en Joanna De 
Winter zeker perceel heide gelegen in “ de bleuck “ onder Olen, groot omtrent een veertig 
roeden. Palende oost Michiel Oniaerts, zuid den H. Geest van Herentals, west de kinderen 
Adriaen Verbist en noord de kinderen Jan Meir, welke Peeter Baeten ten deze present deze 
alzo in koop accepteerde om en mits een som van veertien guldens dewelke hij transportant 
verklaarde ontvangen te hebben. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Adriaen Baeten en Cornelis Geerewaerts als getuigen.  
 
Akte N° 21           23 mei 1757 
 
Compareerde Adriaen Baeten weduwnaar Anna Maria Bellens inwoner van Olen, welke 
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben ten bijwezen en met consent van 
Peeter Baeten en Adriaen Bellens Peetersone zijn voogden, uit handen van Sebastiaen 
Wouters inwoner van Geel, een som van honderd guldens courant.  
 
Hij comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het flip maëns “ 
gelegen onder Olen tot Doffen. Palende oost Marten Van Lommel, zuid Catharina De 
Busser, west Elisabeth Verboven en noord Peeter Bellens. Groot omtrent honderd vijftig 
roeden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist 
Maesvrancx en Cornelis Geerewaerts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Inliggend los briefje:  
Den onderschreven bekenne ontfangen te hebben hondert gulden courant gelt tegens eenen 
schelmt seven ... aen Sebastiaen Wouters, desen eijgenaer Adriaen Baeten ... 16 meert 
1755. Bastiaen Wouters sal verkoepen coeij en ruijderen calveren hoij en strooij met een 
portij coeren en bockwij ende haever. 
 
 
 

 
89 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Michaelis Van Dingenen – C.Van Hout, nr. 2467, pag. 493.  
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Akte N° 22          27 mei 1757 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Joanna Gertrudis Wilms jongedochter daar moeder van was Joanna 
Gertrudis Vermeeren inwoonster van Geel alhier actueel binnen Oevel, welke comparant 
gezond van hart, met ons gaande en staande en willende bij deze haar laatste en uiterste wil 
te kondigen op volgende manieren: 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde en het laten doen 
van een begrafenis en ander pieuse werken ter discretie van haar hier na te noemen 
erfgenamen. 
 

- Dispositie van al haar meubele en imeubele goederen, akten en kredieten, verklaarde 
zij testatrice te gunnen aan haar vader en ingeval hij voor de testatrice kwam te 
sterven gaf en maakte zij deze aan haar half zusters en broers met vol recht van 
justitatie. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel op “ de hese “ ten huize van Mattheus 
Lauwereijs, ter pretentie van dezelfde Mattheus Lauwereijs en Adriaen Lauwereijs beiden 
inwoners van Oevel. 
 
Akte N° 23           23 mei 1757 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Maria Wouters weduwe Lambert Dens, inwoonster van Vorselaar op ” ’t 
sandt “, in goede gezondheid, welke comaparante verklaarde bij deze haar laatste wil te 
kondigen op de volgende manieren: 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof 
alwaar zij zal overlijden en het laten doen van pieuse werken ter discretie van haar 
hier na te noemen erfgenamen, met een eerlijke uitvaart en willende haar nagedaan 
te worden honderd missen tot lafenis van haar ziel met vijftien pond was aan de drie 
altaren en de baar. Item wilde zij testatrice dat haar hierna te noemen erfgenamen 
zullen moeten doen celebreren een jaargetijde gedurende dertig jaar, te beginnen op 
de eerste verjaardag van haar aflijvigheid altijd binnen de parochie van Vorselaar. 
Item laat en maakt zij aan het beeld van Onze Lieve Vrouwe een zilveren schaal 
wegende een vierdeel van een pond met haar naam daarop gegraveerd met haar 
sterfdag en willende bovendien dat er ’s anderdaags na haar overlijden gecelebreerd 
worden een gezongen mis van requiem en aan de armen van Vorselaar zes 
veertelen graan of brood te geven. Item wilde dat zij testatrice dat er op haar uitvaart 
aan iedere gebuur een koek ter discretie van haar erfgenamen zal moeten uitgereikt 
worden. 
 

- Dispositie van al haar resterende haafelijke en erfelijke goederen, waarvan zij ten 
eerste geeft aan Anna Maria Dens haar dochter haar bed en beddekoetse zo en 
gelijk zij hetzelfde met al zijn toebehoren heeft gebruikt en beslapen in consideratie 
van den dienst van dezelfde genoten. Al de overschietende goederen hetzij roerende 
of onroerende verklaarde zij testatrice te geven aan Anna Maria Dens en aan het 
dochterke van Jan Baptist Dens mede aan het dochterke van Elisabeth Dens haar 
dochters dochters dezelfde haar gelijke haar erfgenamen noemende, willende zij 
testatrice dat ingeval enig van haar genaamde kinds kinderen kwamen te sterven in  
“ hunne pupillaire jaeren “ zonder wettige nakomelingen zo wilde zij testatrice dat zo 
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danig part of parten zullen moeten keren ter zijde waar die van gekomen zijn en dat 
om redenen haar moverende.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Vorselaar ten woonhuize van de testarice, ter presentie 
van Peeter De Roij en Jan Van De Vloet geburen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Kiezende zij testatrice voor momboirresse van haar twee kindskinderen en executrice van 
haar tegenwoordig testament Anna Maria Dens haar dochter, haar biddende de voorzegde 
last te willen aanvaarden ter exlusie van alle wetten en weesheren met macht van assumptie 
in forma ... 
 
Akte N° 24          9 mei 1757 
 
Compareerde Jan Douwen weduwnaar Anna Leirs inwoner van Gelindel onder Parreweijs, 
welke comparant verklaarde over te geven en te transporteren aan Phillipus 
Vermeerbergen en Dimphna Douwen zijn zwager en zuster, zeker perceel beemd gelegen 
tot Gelindel onder Westerlo ten dele leenroerig aan den leenboek der heren aalmoezeniers 
van Antwerpen. Palende oost Marten Govaerts, zuid de kinderen Marten ’t Seijen die meier 
in Oevel was, noord “ het broek “ en west Peeter Verbist, groot omtrent twee zillen. 
 
Item een perceel weide geheten “ het elsenbroeck “ groot omtrent zeventig roeden. Palende 
oost de erfgenamen Adriaen Govaerts, zuid Marten Govaerts en Balthazar Geps, west 
Peeter Heijlen en noord Adriaen Helsen, ook gelegen onder Westerlo. Vrij en onbelast salvo 
chijns en verder op de last van een kapitale rente van twee honderd vijftig guldens kruisende 
tegen den penning zestien, maar ingeval preciese betaling tegen een ducaton per honderd 
jaarlijks vervallen op 5 november ten behoeve van Juffr. Maria Catharina Helsen begijntje 
op het begijnhof van Herentals volgens de obligatie daarvan gepasseerd voor de notaris 
Joly en getuigen op 5 november 1751 binnen de stad Herentals, welke Phillipus 
Vermeerbergen en zijn huisvrouw ten deze present verklaarde de voorzegde twee panden 
in dank aan te nemen en te accepteren. 
 
Dienvolgens de voorzegde Jan Douwen van de voorzegde kruisende rente te ontlasten en 
vrij te houden ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gelindel, ter presentie van Marten 
Wuijts en Geeraerdt Vermeerbergen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 24 (bis)          1 mei 1757 
 
Compareerden Henderick Peeters en Anna Verbist beiden gehuwden en ingezetenen van 
Grese onder Olen Herentals, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben 
uit handen van Michiel Wilms in huwelijk met Catharina Cluijts, een som van honderd 
guldens courant. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel beemd gelegen tot Strateneinde onder 
Westerlo. Palende oost Jan Blampaerts, zuid de Broeckstraat, west “ de keesmande “ en 
noord de waterloop. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus 
Vermeerbergen en Peeter Berre als getuigen.  
 
Akte N° 25          18 juni 1757 
 
Compareerden Marten Sterckx en zijn huisvrouw, ingezetenen van Wolfstede onder 
Herentals, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Sieur 
Henderick Van Den Heuvel inwoner der stad Antwerpen in huwelijk met Elisabeth Van De 
Goor, een som van drie honderd guldens wisselgeld, dat is de nieuwe schelling tot zes 
stuivers en andere speciën navenant.  
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Hij comparant verbindende zijne respectieve persoon en goederen, roerende en onroerende, 
waar en op wat er ter plaatse zal bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Peeter Engelen en Amandus Gebruers als getuigen.  
 
Inliggend los blad: 
 
Ick ondergeschrevene bekenne bij desen ontfangen te hebben van Hendrick Van Den 
Heuvel de somme van drij hondert guldens corant welcke somme voornoemden Hendrick 
Van Den Heuvel aen mijn ondergeschreven heeft geleent voor den tijdt van drij jaeren 
sonder intrest van het selve te betaelen en naer verloop van den voor noemde drij jaeren en 
ick onder geschreven het capitael noch langer souw willen gebruijcken soo sal ick 
ondergeschreven aen Hendrick Van Den Heuvel sodanigen verseekeringhe geven daer hij 
volkomen sal mede te vreden wesen sal en daer boven een intrest van drije en een halven 
gulden percent alle dese conditie hier boven staende en door mijn andergeschreven 
Martinus Sterckx onderteeckent sijnde belove ick de selve getrouwelijck naer te comen. 
Actum gedaen in Antwerpen den 12 junij duisent seven hondert vijf en veertigh, segge 300 
gul.  
 
Akte N° 26          26 juli 1757 
 
Compareerde Jan Douwen weduwnaar van Anna Leirs inwoners van Gelindel onder 
Parreweijs, welke comparant verklaarde over te geven en te transporteren den eigendom 
van zeker perceel land gelegen tot Gelindel onder Parreweijs. Palende oost Jan Weijers, 
zuid de erfgenamen Joanna Hemels, west Jacobus Heijlen en noord Guilleam Helsen 
Guilleamssone groot 225 roeden en genaamd “ den hoogen dries “ ... en dat aan Marten 
Wuijts Guilleamssone ten deze present die dit transport accepteerde op korting van een 
eerdere rente obligatoir van honderd guldens kapitaal courant met de verachterde intrest 
dewelke hij Jan Douwen verklaarde aan den acceptant schuldig te zijn ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joris Cluijdts en Geert Wouters 
als getuigen.  
 
Akte N° 27          24 juli 1757 
 
Compareerde Jan Blampaerts nomine uxoris, Peeter Verstappen nomine uxoris, Peeter 
Verbist nomine proprij, Merten Sterckx, inwoners van Westerlo hun sterkmakende voor de 
weduwe Peeter Peeters en andere condividenten. Peeter Verboven in huwelijk met Maria 
Van Genechten inwoners van Larum onder Geel en Elisabeth Verstappen weduwe 
Adriaen Peeters alias “ quabeeck “, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd 
te hebben uit handen van Cornelis Heijns een inwoner van Olen, een som van twee 
honderd guldens wisselgeld ... waarvoor zij comparanten zijn verbindende hunne respectieve 
personen en goederen, roerende en onroerende, waar en op wat er ter plaatse zal bevonden 
worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Heijns en Cornelis 
Geerewaerts als getuigen.  
 
Onderaan deze akte mede ondertekend: Martinus Peeters, Jan Blampaerts, Peeter 
Verbist, Peeter Verstappen, Elisabeth Verstappen, Jan Heijns en Jan Van Hoeff. 
 
Tevens mee ingebonden akte (anno 1700): 
 
Comparerende voor mij notaris Jan Vander Veken openbaer notaris binnen Herentals 
residerende ende inde presentie van getuijghen nagenoemt den eersaeme Peeter Peeters 
Peeterssone 90 gebortigh ende woonachtigh onder Oolen getrouwt met Maria Van 

 
90 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Peeters – Maria Van Genechten, n. 1885, pag. 380.  
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Genechten, welcken comparant verklaert bij ende mits desen ter saecke van aengetelde 
penningen bij hem comparant ontfangen op heden datum dese in con. remissie wisselgelde 
ende also mede dienende voor quittantie van ontfanck wel ende gedeugdelijck schuldig te 
wesen aen Jouffr. Catharina Vrancx grootmeesteresse inde beggijnhove alhier ... eene 
somme van twee hondert guldens capitael ende aen Jouffr. Catharina Jacobs oock 
grootmeesteresse van’t selfen hove inde gelaste van H. Geest meeteresse vande selfsten, 
eene somme van twee hondert guldens capitael, maeckende saemen sesse hondert guldens 
(belovende dit kapitaal terug te betalen tussen dit en een jaar met de vertoonde intrest van 
dien aan vier procent) ... Aldus gedaen ende gepasseert ten huijse van de Juffrouwe Vrancx, 
coram Peeter Peeters Peeterssone ende Jan Cornelis als getuigen hiertoe versocht, 12 
februarij 1700.  

 
Akte N° 28           19 juli 1757 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Anna Wouters 91 weduwe Jan Heijlen alhier op “ het otterven “ onder Olen, 
welke comparant gezond van hart verklaarde bij deze haar laatste wil te kondigen op de 
manieren hier volgende: 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde en in de kerk 
alhier, dat haar nagedaan worden een dertigste met het lezen van “ den misere 
profunds ende collecte pro de functa “. 
 

- Dispositie van haar erfelijke goederen, waarvan zij ten eerste maakt aan de Kerk van 
Olen het gebruik en vruchtgebruik van haar huis, schuur en haar binnenveld, zo en 
gelijk zij hetzelf actueel in gebruik heeft alsmede van “ den Schaetbergschen dries “ 
en het hoekske daaraan gekocht en nu met dezelfde dries aangehecht zolang, haar 
enige wettige zoon Felix Heijlen 92 geproffeste kanunnik in de abdij van Tongerlo zal 
leven, op last dat dezelfde kerk van Olen jaarlijks zal moeten betalen aan de abdij 
van Tongerlo, veertien guldens om daarvoor te celebreren veertien missen van haar 
testatrices ziel, waartoe de voorzegde heer Felix Heijlen altijd moet geprefereerd zijn 
met permissie van zijn overste. Item maakt zij aan de Kerk van Oevel het gebruik 
van het recht dat zij hadt op een plek land gelegen ten dele onder Oevel en ten dele 
onder Olen. Palende oost de straat gaande van St. Sebastiaen naar Oevel. Dit op 
last van gedurende het leven van de voorzegde heer Felix Heijlen te betalen aan de 
Abdij van Tongerlo twee guldens jaarlijks om daarvoor te celebreren twee missen 
jaarlijks waartoe den heer Felix moet zijn gepreffereerd met de toestemming van zijn 
overste en dat gedurend het leven van de voorzegde Felix Heijlen. Na de dood van 
Felix Heijlen zullen de voorzegde missen komen te cesseren als wanneer zij 
testatrice wilde en begeerde de waarde van den eigendom der voorschreven 
erfgoederen zal overgaan, te weten van het huis, hof, schuur en binnenveld mede 
van “ den Schaetsbergschen dries “ aan de Kerk van Olen of de waarde daarvan 
voortkomende bij verkoop, mits hetzelfde zal moeten geregeld worden volgens hare 
Majesteits placcarten gecedeerd op last van de voorzegde kerk van jaarlijks te 
moeten celebreren een gezongen jaargetijde voor den voorzegde heer Felix Heijlen 
haar zoon altijd durende gelijk ook de missen die moeten betaald worden door de 
Kerk van Oevel door de dood van de voorzegde heer zullen komen te cesseren 
willende dat de waarde van den eigendom van haar testatrices recht in de voorzegde 
plek land zal komen aan de Kerk van Oevel. Laat zij testatrice alsnog aan de Kerk 
van Olen honderd guldens die zijn staande rentsgewijs aan en tot last van Jan 

 
91 De St. Martinus kerk te Olen ; Olenaars in de kerk begraven, 2 juni? 1760 weduwe J. Heylen.  
92 Felix Heijlen is de kloosternaam van Petrus Martinus Heijlen. Hij is geboren te Noorderwijk op 16 
maart 1734 als zoon van Jan Heijlen en Anna Elisabetha Wouters. 
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Smedts en Anna Heijlen tot Oevel, op last dat de Kerk van Olen daarvoor jaarlijks 
na haar testatrices dood een gezongen mis zal moeten doen tot lafenis van de 
testatrices en haar mans zielen en dat altijd durende. 
 

- Dalende alsnu tot de dispositie van al haar resterende erfgoederen verklaarde zij te 
gunnen en te maken in volle eigendom aan Jan Heijlen en Anna Heijlen of dezelfde 
hun representanten na hun dood, haar mans voorkinderen, op last nochtans dat 
dezelfden jaarlijks zullen moeten betalen aan de Abdij van Tongerlo veertien 
guldens om daarvoor gecelebreerd te worden veertien missen voor haar testatrice ... 
 

- Komende tot de dispositie van al haar haafelijke effecten wat van natuurlijke have 
was, zoals granen ten velde, kapbaar schaarhout op struik en al wat op haar sterfhuis 
zal bevonden worden, daarvoor wilde zij testatrice ter aarde besteld worden met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie van de voorzegde haar mans voorkinderen met 
hetgene excluderende uit haar sterfhuis gelijk zij ook is excluderende al degenen 
enigszins gerecht obnitestato tot haar goederen, kiezende zij testatrice tot executeur 
van deze haar sterfhuis den eerwaarde heer pastoor van Olen hem biddende de 
voorzegde last te willen aanvaarden ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op de pastorie, ter presentie van Peeter Verboven 
en Jan Van Hoef, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°           13 juli 1757 
 
Compareerden Jan Verboven inwoner van Geel weduwnaar Anna De Wolf, welke 
comparant verklaarde over te geven en getransporteerd te hebben zo hij doende is mits 
deze al zijn haafelijke en meubilaire effecten, bestaande in karren ploeg, egge, 
paardengetuig, twee koeien, koper, tin, kleren en linnen van zijn vrouw en dat aan Jan De 
Wolf Janssone, die al hetzelfde verklaarde in koop over te nemen om en mits een som van 
twee honderd guldens courant, waarvan hij transportant bekende voldaan te zijn.  
 
Eerste comparant verklaarde deze verkoop gedaan te hebben om zijn vrouw eerlijk ter aarde 
te bestellen en andere schulden te betalen ter alumentatie van zijn kinderen gediend 
hebbende. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Berre en 
Henderick De Pranger als getuigen. 
 
Akte N° 29          11 juli 1757 
 
Compareerde Geeraerdt Van Oijtsel in huwelijk met Elisabeth De Doncker inwoners van 
Noorderwijk, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben zeker perceel heide, ten 
dele klaverdries gelegen tot Damseinde onder Westerlo groot ander half zille. Palende oost 
de Tongerlose straat, zuid de erfgenamen Geert Vervoort, west de erfgenamen Peeter De 
Cort en noord Elisabeth Helsen kinderen en dat aan Henderick Boogaerts ten deze present 
dewelke verklaarde hetzelfde alzo te accepteren om en mits de som van vijftig guldens. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Hendericus Norbertus 
Wuijts en Cornelius Geerewaerts als getuigen.  
 
De onderschrevene verklaarde te casseren annuleren dood en teniet te doen de 
bovenstaande koop en elkaar te ontlasten alsof dezelfde koop nooit was geschied. Actum 20 
augustus 1757. Henderick Bogaerts, Geert Van Oijtsel.  
 
Akte N° 30           29 juni 1757 
 
Compareerde Joanna Bulckens weduwe Adriaen Soeten inwoonster van noorderwijk, ten 
deze geassisteerd met Nicolaes Bulckens haar broer als haar voogd, welke comparante 
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bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Michiel Willems als voogd van 
de kinderen Jan Bellens en Maria Willems, een som van twee honderd guldens courant. 
 
Zij comaparante stelde tot pand haar kindsgedeelte in haar vaderlijke en moederlijke erfelijke 
goederen gelegen onder Morkhoven, Noorderwijk, Wiekvorst en elders. Compareerde haar 
moeder ten deze mede met naam Maria Geps dewelke verklaarde afstand te nemen van 
haar touchte en gebruik competerende volgens lokale coustumen en verklarende de 
voorzegde Nicolaes Bulckens zich te stellen als borg voor de kapitale penningen daarvan 
makende als zijnde zijn eigen schuld ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 29 juni 
1757, ter presentie van Henderick Paulus en Adriaen Lemie als getuigen.  
 
Den ondergeschrevene als voogd van zijn broer en zuster bekende ontvangen te hebben de 
bovenstaande twee honderd guldens met den intrest van dien, waarmede het voorzegde 
kapitaal komt te cesseren dood en teniet, mits Gommer Mannaerts hetzelfde heeft 
gekweten. Actum Olen, 2 november 1766. Martinus Bellens  
 
Akte N° 31         28 augustus 1757 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Dimphna Maes 93 weduwe Jan De Wolf 94 inwoonster van Meren Gehucht 
onder Olen, gezond van hart, welke comparante verklaarde bij deze haar laatste wil te 
kondigen op de volgende manieren: 
 

- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en het laten doen 
van een begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van degene des rakende. 
 

- Dispositie van al haar goederen waar en op wat er ter plaatse zal bevonden worden 
van gelieve daartoe gebruikende en open brieven van octrooi verworven in hare 
Majeseteits Souvereine raad van Brabant op 2 augustus 1757, iegelijk dezelfde haar 
leengoederen gelegen binnen Olen of elders verklaarde zij testatrice te gunnen en te 
geven aan Jan De Wolf haar zoon en aan de kinderen van haar dochter daar vader 
van is Jan Verboven. Ieder de helft. Excluderende haar voorkinderen van het eerste 
huwelijk met hun naakte legitieme portie te prevenueren uit de chijnsgoederen en dat 
om redenen haar moverende ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Amandus Gebruers en Jan Van 
Hoeff inwoners alhier als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 32         26 september 1757 
 
Compareerden Franciscus Meir inwoner van “ de Doelansche heijde “ onder Herentals, 
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, schuur, stal met 
den hof en de kamer zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Adriaen Wuijts gelegen 
in de Plaetse van Olen met den hooiwas op “ het..? “ en dat aan Jan Schellens 95 en 
Barbara Mans, ten deze present die hetzelfde in huur accepteerden om en mits een som 
van twintig guldens en twee veertelen (koren?) jaarlijks en bovendien te betalen alle 
dorpslasten.  Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Wuijts en 
Peeter Berre als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
 

 
93 Nota: mogelijkerwijs was Dimphna Maes eerder gehuwd met Joannes Goor. Uit te zoeken! 
94 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes De Wolf – Dymphna Maes, nr. 760, pag. 156.  
95 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Schellens – Barbara Mans, nr. 1982, pag. 400.  
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Akte N° 33         20 september 1757 
 
Compareerden Maria Verdonck weduwe Peeter Verachtert en met mij notaris geassisteerd 
in plaats van een voogd, dewelke verklaarde verhuurd te hebben zeker haar comparant huis, 
schuur, stal, landerijen, weiden en heiden, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij 
Peeter Elen actuele pachter en dat aan Peeter Boeckx in huwelijk met Elisabeth Van 
Waes, dewelke ten deze present verklaarden hetzelfde alzo in huur te accepteren om en 
mits een som van vier en veertig guldens en twintig veertelen koren jaarlijks. 
 
item sal hij pachter mogen cappen het schaerhoudt staende ende wassende aen “ den 
muijsacker “ en aan de heijde, te weeten alle vijf jaeren. Item sal hij pachter de pachteresse 
moeten voldoen ’t haeren huijse sonder haeren coste ofte laste, soo van coren als geldt ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Geert Wouters en Jan Baptist 
Van Elsen. 
 
Akte N°         1 september 1757 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Maria Verboven ten deze geassisteerd met Cornelis Geerewaerts haar 
zoon, welke comparanten bekenden verhuurd te hebben zeker hun comparante huis, schuur, 
stal, hof, weiden en heiden met al de landerijen gelegen onder Olen tot Doffen, actueel in 
gebruik bij Jan Baptist Cluijts Mertsenssone en dat aan Peeter Van Ouijtven in huwelijk 
met Anna Elisabeth Doos, dewelke verklaarde deze hofstede cum annexis alzo in huur te 
accepteren om en mits een som van één en twintig guldens voorlijf en zeventien veertelen 
goed en leverbaar koren.  
 
Item sal hij pachter moghen slaegen alle jaeren eeneroede rusch op “ den mommaert “ van 
de loop te beginnen naar de Nethe opwaerts, ende eenige russchen oft schadden op “ de 
hooghtens “ op “ ’t gruijm ” ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Wilms en Henderick 
Doos die de minute dezer bekleed met behoorlijke zegel. 
 
Akte N° 34         1 september 1757 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Maria Verboven ten deze geassisteerd met Cornelis Geerewaerts haar 
zoon, welke comparanten bekenden verhuurd te hebben zeker hun comparante huis, schuur, 
stal, hof, weiden en heiden met al de landerijen gelegen onder Olen tot Doffen, actueel in 
gebruik bij Jan Baptist Cluijts Mertsenssone en dat aan Peeter Van Ouijtven in huwelijk 
met Anna Elisabeth Doos, dewelke verklaarde deze hofstede cum annexis alzo in huur te 
accepteren om en mits een som van één en twintig guldens voorlijf en zeventien veertelen 
goed en leverbaar koren.  
 
Item sal hij pachter moghen slaegen alle jaeren eeneroede rusch op “ den mommaert “ van 
de loop te beginnen naar de Nethe opwaerts, ende eenige russchen oft schadden op “ de 
hooghtens “ op “ ’t gruijm ” ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Wilms en Henderick 
Doos die de minute dezer bekleed met behoorlijke zegel. 
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Akte N° 34 (bis)        8 oktober 1757 
 
Compareerden Geeraerdt Bellens, Marten Sterckx nomine uxoris, Peeter Engelen nomine 
uxoris, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparante huis met 
landerijen, weiden en heiden, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Ferdinand 
Peeters, gestaan en gelegen tot Gerheiden onder Olen en dat aan Jan Lijsen en zijn 
huisvrouw, radenmaker ten deze present die hetzelfde huis cum annexis in huur accepteerde 
om en mits een som van vier en twintig guldens voorlijf en tien veertelen korenpacht. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan De Busser en Joris Cluijts.  
 
Akte N° 35         3 oktober 1757 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Jan Soeten en Anna Van Hout ingezetenen van Gelindel onder Westerlo, 
beiden met ons gaande en staande, den eerste comparant enigszins onpasselijk, welke 
comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dit op de volgende 
manieren: 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke 
verklaarden zij te gunnen en te geven aan elkaar in volle eigendom, excluderende 
hun kinderen of dezelfde hun representanten in geval van vooraflijvigheid met hun 
legitieme portie, maar ingeval de laatstlevende zich begaf tot een andere huwelijkse 
staat zo wilden zij testateuren zal deze zich moeten tevreden houden met de touchte 
van de erfelijke goederen gedurende zijn leven en na hun dood op hun wettelijk 
kinderen, deze hun universele erfgenamen noemende. Ingeval de schuur dit jaar 
gebouwd alsnog in “ esse soude wesen bij het huijs ten sterfdaege van den 
lestlevende “ dat dezelfde zal moeten blijven aandiegene die het huis in kaveling zal 
bevallen mits daarvoor gevende aan zijn partije honderd guldens courant ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van Amandus Gebruers en Peeter Berre, geburen van mijn notariaat als getuigen 
hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 36         28 november 1757 
 
Compareerden Adriaen Wilms en Clara Van Castel beiden gehuwden en ingezetenen van 
Zoerle Westerlo aan “ de goorheijde “ welke comparanten bekenden ontvangen en 
opgebeurd te hebben van Jan Snijers Anthonissone ook inwoner van Zoerle, een som van 
honderd guldens.  
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het polderken “ gelegen 
rondom aan het huis van de comparant in de gemeente van Zoerle. Item hun huis en hof met 
binnengeleg gelegen ter plaatse voorzegd. Palende oost en noord de kinderen Adriaen Van 
Kerckhoven, zuid de gemeente van Zoerle, west de abdij van Tongerlo. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verbist en Jan Verheijen als getuigen.  
 
In de marge: Den ondergeschrevene bekent ontfangen te hebben van Adriaen Wilms 

Janssone eene somme van hondert guldens courant met alle verloopen 
intresten waermede dese comt te cesseren nu ende in eeuwigen daege 
desen 25 julij 1773, Jan Snijers 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 153 

 
Akte N° 37         24 november 1757 
 
Compareerde Ludovicus Wuijts zoon van Ludovicus Wuijts en Juff. Maria Françoise 
Schellinkx in zijn leven nog meijer van Olen, actuele inwoner van Middelburg in Zeeland, 
alhier present binnen Olen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben 
uit handen van Juffrouw Isabella Van Opstal weduwe François Bouwen in zijn leven 
burger der stad Herentals, een som van honderd en vijftig guldens courant.  
 
Waarvoor hij comparant verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende en 
wel speciaal te pand stellende zijn kindsgedeelten huis en hof gelegen onder Tongerlo. 
Palende oost de Plaetse van Olen, zuid de kinderen Peeter Lemie, west Wilm Verheijen en 
noord Peeter Barre. Item zijn part en deel in zekere weide gelegen “ de leemreijdt “. 
Palende oost Adriaen Verstockt, zuid een straatje, west Geert Laenen en noord Maria 
Bouwen. Groot een half bunder gelegen onder Olen. Item zijn part en deel in zekere weide 
genaamd “ de beffe “ ook gelegen onder Schaatsbergen binnen Olen. Palende oost de 
Doeffensche straat, zuid de erfgenamen Christoffel Baeten, west den Schaatbergsen aard 
en noord de weduwe Adriaen Van Hove, groot omtrent drie zillen. Item zijn part en deel in 
zekere plek erve gelegen in de ILsche straat onder Olen. Palende oost Geert Michiels, zuid 
de kinderen Peeter Dillen, west Maria Heijns en noord de ILsche straat, groot omtrent drie 
zillen.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 24 november 1757, ter presentie van Marten 
Van Genechten en Jan Van Dingenen als getuigen aanzocht. 
 
Inliggend los blad: 
Ooniaerts ick versoecke ul om Jan aan twee hondert guldens op sijn kinsgedelte te hulpen 
het welck ick consenterende daar mede te belasten ende oft hij daer quame aan te twijfelen 
van den intrest soo staan ick toe van die bijden besten betalder van mijn goedt soo lanck als 
ick leeven te ontfangen hiermede blijvende ul dienaresse. M. F. Schellincx  

 

========== 

 
Den ondergeschreven weduwe François Bouwen bekende ontvangen te hebben het 
bovenstaande kapitaal met de verlopen intrest waarmede deze komt te cesseren binnen 
Olen 30 juli 1759 samen honderd zestig guldens. Isabella Van Opstal de weduwe François 
Bouwen. 
 
Akte N° 38          21 november 1757 
 
Compareerden Anthoon Vertommen in huwelijk met Christina Bakelants inwoners van 
Morkhoven, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Elisabeth Van Zande weduwe Carel Heijlen inwoonster van het voorzegde Morkhoven een 
som van vijftig guldens. Hij comparant verbindende zijn persoon en goederen, roerende en 
onroerende gelegen binnen Morkhoven of elders. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Jan Baptist Verheijen en Cornelis Cuijpers als getuigen.  
 
Akte N° 39         21 november 1757 
 
Testament:  In den Naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Adriaen Heijlen en Maria Deckers gehuwden en ingezetenen van 
Morkhoven, beiden gezond welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te 
kondigen op volgende manieren: 
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- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in de kerk alwaar ze komen te 
overlijden met een zerk op hun begraafplaats, eerlijk ter discretie van de 
laatstlevende met leesbare gegraveerde letters. 
 

- Dispositie van al hun haafelijke effecten, kleren en linnen genaaid en ongenaaid, 
verklaren zij te gunnen aan elkaar op last dat de langstlevende daarvoor zal moeten 
laten celebreren den ordinaire lijkdienst sonder pompa van subdiaken oft diaken ende 
de uijtvaert aen vrinden ende gebueren ter discretie van de lestlevende ... Item laat 
en maakt den eerststervende aan de laatstlevende in volle eigendom “ het paelstuck 
erve “ op last aan de laatstlevende van daarvoor te doen celebreren honderd guldens 
gelezen missen voor de ziele lafenis ... 
 

- Komende tot de dispositie van al hun patermoniale als matermoniale als andere 
erfelijke goederen verklaarden zij testateuren te willen dat deze zullen gaan en 
succederen ter zijde waar deze van gekomen zijn, op last dat de vrienden van de 
testatueren zullen verobligeerd zijn daarvoor te celebreren vijftig jaar? gedurende 
naar hun testateurs dood, alle weken een gelezen mis voor Theresia Heijlen, Anna 
Heijlen en voor de testateurs zielen. Na de dood van de testateurs aan “ den 
schaemelen huijs armen van Norderwijck ende Morckhoven alle jaeren sal uijtgerijckt 
worden twintig veertelen coren daervan te thoonen de voldoende heeren pastoirs … ” 
 

- Willende hij testateur ingeval Catharina Van Dijck zijn dochters dochter sonder kind 
of kinderen kwam te sterven dat al zijn erfelijke goederen zullen gaan op zijn naaste 
vrienden en willende zij testatrice dat Peeter Deckers voor haar andere erfgenamen 
na haar dood zal vooruit hebben vijftig guldens eens. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Wuijts ingeboorne alhier en Peeter Van Gelder ingeborene van Herenthout en 
ingezetene alhier.  
 
Akte N° 40          13 november 1757 
 
Compareerde Jan Van Looij inwoner op “ de beeckvenne “ onder Herentals, welke 
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Adriaen Van Looij 
zijn broer, een som van dertig guldens courant. 
 
Comparent stelde tot pand zijn huis en hof gelegen op “ de beeckvenne “ onder Herentals. 
Palende noord den heer Iven en verder rondom in de gemeente. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Van Genechten en Peeter Barre als 
getuigen. 
 
Den ondergeschreven Adriaen Van Looij in huwelijk met Maria Soels bekende ontvangen 
te hebben van Jan Van Looij zijn broer een som van dertig guldens in afkwijting van de hier 
voorstaande obligatie waarmede alles is dood en teniet met den intrest inbegrepen. Actum 
Olen 10 maart 1767. 
 
Akte N° 41         13 november 1757 
 
Compareerden Marten Menten voogd over de enige wees van Guilleam Peeters en Maria 
Caers met naam Peeter Peeters, ten deze present welke comparant verklaarde verhuurd te 
hebben zeker hun comparants huis met de landerijen, weide en heide zo en gelijk hetzelfde 
actueel in gebruik is bij Adriaen Boeckx, gestaan en gelegen aan “ het otterven “ onder 
Olen onder het Leenhof van de Heer Paulij en dat aan Joseph Ven, ten deze present die 
hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som van twaalf guldens voorlijf en zeven 
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veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Verbist 
en Marten Van Genechten als getuigen. 
 
Akte N° 42         11 november 1757 
 
Compareerde Marten Cluijdts inwoner van Olen in het gehucht van Gerhagen, welke 
comparant verklaarde in huur aangenomen te hebben van Dilis Van Isschodt zeker huis 
gestaan tot Boekel met de landerijen, weiden en hof daaraan gelegen gewoonlijk genoemd  
“ het Keijsers hof “ en dat omtrent een som van twintig guldens voorlijf en drie veertelen 
koren jaarlijks en bovendien te betalen al de dorpslasten die er binnen Olen op de voorzegde 
huizen en goederen zullen gevraagd worden en dat voor een termijn van zes jaar. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, op 11 november 1757 ter presentie van Marten Heijlen 
en Adriaen De Backer als getuigen.  
 
Akte N° 43          7 november 1757 
 
Compareerde Joanna Wuijts tot hetgene nabeschreven geautoriseerd van haar moeder 
dewelke comparante verklaarde verhuurd te hebben zeker hun comparante huis, gestaan en 
gelegen in de Plaetse van Olen onder Tongerlo en dat aan Peeter Aerts actuele pachter, ten 
deze present die hetzelfde huis met de heide gelegen in de ILsche straat en het andere part 
gelegen in “ de meermansche heijde “ naast Adriaen Moons zijn zaailand. Deze huur 
accepterende om en mits een som van vier en dertig guldens voorlijf en twee vertelen koren. 
 
item verclaert de verhuerderesse den huerder te ontslaegen van “ de ekeltheere heijde “ 96 
soo van lasten chijns als andersints welcken huerder verclaert deselve heijde van nu af te 
staen ten behoeve van de propietarisse der selven “ ekeltheere heijde “. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Berre en Dilis Van 
Isschodt als getuigen.  
 
Akte N° 44         5 november 1757 
 
Compareerden Adriaen Lemie Peeterssone, welke comparant verklaarde verhuurd te 
hebben zeker zijn comparante huiskamer en hof, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is 
bij Marianna Verachtert weduwe Peeter Lemie en dat aan Jan Mols, ten deze present die 
hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som van acht en twintig guldens daarvan te 
betalen de ene helft te Bavomisse en de andere helft half maart 1759. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sr. Michael Swinnen en Adriaen Moons als 
getuigen.  
 
Akte N° 45         26 december 1757 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Marten Van Lommel en Petronella Janssens beiden gehuwden en 
ingezetenen van Schaatsbergen onder Olen, beiden gezond van hart, welke comparanten 
verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen op de volgende manieren: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden met het laten doen van zes gelezen missen. 

 
96 Ekel: tegenzin, afkeer. 
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- Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke verklaarden 

zij te gunnen aan elkaar in volle eigendom den eerststervende aan de laatstlevende 
zijn enige universele erfgenaam noemende. Excluderende hij testateur zijn dochter 
Anna Van Lommel ingeval van haar vooraflijvigheid met haar legitieme portie te 
vinden uit het huis en annexis bezittende hebbende met Anna Bulckens. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Petrus Godefridus Wuijts Ludovicussone en Peeter Aerts gebuur als getuigen hiertoe 
aanzocht.  
 
Akte N° 46         15 december  1757 
 
Compareerden Adriaen Witvrouwen in huwelijk met Joanna Soeten inwoners van 
Noorderwijk, welke comparant bekende schuldig te zijn aan Adriaen Van Dijck als voogd 
van het enige kind van Adriaen Soeten en Elisabeth Van Dijck een som van honderd 
guldens courant van genoten penningen waarvan deze is dienende voor volle en aboslute 
quitte ... 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ het bosblock “ gelegen tot 
Gelindel Westerlo. Palende oost de erfgenamen Portmans, zuid … (leeg), west Peeter 
Helsen weduwe en noord Henderick Verbist. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Peeter Barré en Adriaen Peeters als getuigen.  
 
Akte N° 46         12 december 1757 
 
Compareerden Peeter Verbist 97 in huwelijk met Catharina Deckers inwoners van Olen, 
welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Adriaen 
Van Dijck en Peeter als voogden van Jan Van Dijck zoon van Adriaen Van Dijck en Maria 
Van Gompel een som van vijftig guldens courant.  
 
Hij comparant stelde tot pand zeker perceel genaamd “ het teusens “ gelegen onder Olen 
aan de Plaetse. Palende oost Peeter Smedts, zuid de notaris Oniaerts, west de weduwe 
Vermeerbergen en noord Adriaen Verstockt. Groot omtrent 200 roeden. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Sjongers en Cornelis Cuijpers als getuigen.  
 
Den ondergeschreven kinderen van Adriaen Van Dijck en Maria Van Gompel bekenden 
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan Verbist Peeterssone een som van 
vijftig guldens met al de verlopen intrest hiervoor ter rente staande, waarmede deze obligatie 
komt te cesseren dood en teniet. Actum Olen 28 juli 1776. Adriaen Van Dijck en Elisabeth 
Van Dijck.  
 
Akte N° 47         6 december 1757 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Jan Wouters en Catharina Meir beiden gehuwden en ingezetenen van 
Oosterwijk onder Tongerlo, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante gezond van 
hart, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dat op volgende 
manieren: 
 

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

 
97 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Verbiest – A.Cath. Deckers, nr. 3024, pag. 600 – 601  
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- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke goederen 

verklaarden zij testateuren te gunnen en te maken aan elkaar in volle eigendom, den 
eerststervende aan de laatstlevende, zijnde deze hun enige universele erfgenaam. 

 
Aldus gedaan op zes december 1757 binnen Oosterwijk ten woonhuize en voor het 
ziekenbed van den testateur, ter presentie van Jan Matthijs en Peeter De Ceuster geburen 
als getuigen hiertoe geroepen.  
 
Akte N° 48         2 december 1757 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Adriaen Lemie weduwnaar van Anna Hufkens inwoner van Olen, gezond 
van hart, welke comparant verklaarde bij deze zijn laatste wil te kondigen en wel op de 
volgende manieren: 
 

- Ten eerste beveelde hij te willen begraven worden onder den zerk alwaar zijn zoon is 
begraven, willende dat hem nagedaan worden een eerlijke uitvaart met honderd en 
vijftig missen van requiem daarvan te geschieden 50 bij de paters Capucijnen en 50 
bij de paters Minderbroeders en 50 door een seculiere of reguliere priester geboortig 
van Olen. 
 

- Dispositie van al zijn na te laten goederen: ten eerste maakte hij aan Jan 
Thooremans en Maria Catharina Lemie zijn dochter al zijn kleren, linnen, bed en 
wat voor have kan gerekend worden (alleen gereserveerd zijn geld) en dat voor hun 
diensten aan hem betoond. Item maakte hij aan Maria Anna Lemie zijn dochter in 
huwelijk met Adriaen Vekemans of hun representanten bij haar vooraflijvigheid, het 
huis, stal, schuur en hof met binnengeleg, groot honderd vijftig roeden, gestaan in de 
Plaetse van Olen. Palende oost de weduwe Vermeerbergen, zuid Jacobus Verbist, 
west de Plaetse van Olen en noord de erfgenamen van Peeter Heijlen. Item “ de 
grooten wouwer “ gelegen aan de Stadsche straat onder Olen, groot vierhonderd 
roeden. Item “ het broeckhof “ oostwaarts, gelegen aan de voorzegde Stadsche 
straat, groot honderd dertig roeden. Item “ den haegdooren “ groot omtrent de 
honderd vijftig roeden gelegen onder Tongerlo. Item “ den honinckdries “ gelegen 
onder Olen, dit alles gekomen van Adriaen Peeters en Maria Peeters Janskinderen. 
Item prelegateerde aan dezelfden als voorschreven “ het groot block “ gelegen aan 
de Noorderwijkse straat, groot 150 roeden, gekomen van “ cuijster “ koster Heijlen 
onder Tongerlo. Item het perceel gelegen aan de voorzegde straat gekomen van 
Maria Peijs ook gelegen onder Tongerlo op “ het groot block “. Item “ het heij 
block “ met het schaarbos gelegen aan de Stadsche straat, ook onder Tongerlo, 
groot omtrent 150 roeden. Item “ den lookert “ gelegen onder Olen aan de 
voorzegde Noorderwijkse straat, gekomen van den voorzegde koster Heijlen, groot 
300 roeden. Item “ de Cattestraedt “ gelegen aan “ de weue “ ook gekomen van de 
koster Heijlen onder Olen, groot 200 roeden. Item “ het keskensven “ gelegen 
onder Olen, gekomen van Adriaen Goossens kinderen, groot 250 roeden. Item een 
perceel land gelegen onder Doffen onder Olen, gekomen van Servaes Jansen alias “ 
Cransens Servaes ende Adriaen van Eijnde quebbe “ ook onder Olen. Item “ den 
mommaert “ zijnde hooiwas gelegen in het Olens broek, gekomen van den advocaat 
Verbist, groot een derdel. Item “ moonsens bemdeken “ gelegen aan “ den 
oosterdijck “ onder Olen, gekomen van Adriaen Moons. Item “ den oosterdonck “ 
ook gelegen onder Olen in het gebroekt, groot 100 roeden en tot slot honderd 
guldens uit een kruisende rente tot last van Marianna Verachtert over koop van 
testateurs have, lakens gefabrikeerde en wol om te fabrikeren. 
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- Item legateerde en maakte hij aan Maria Anna Anthonis daar moeder van was 
Elisabeth Lemie en aan de kinderen van Jan Thooremans verwekt en te verwekken 
met Maria Catharina Lemie ieder hoofd gelijk, eerst zeker perceel land gelegen in  
“ den hoeck “ tot Doffen, groot twee honderd acht en tachtig roeden, gekomen van 
Geraerdt Lanen, latende de volle touchte aan Jan Thooremans. Item “ het wuijdt 
van Mol “ gekomen van Jan Luijten nomine uxoris, groot honderd dertig roeden, 
gelegen in “ de Langels “ onder Olen. Item “ den dierentijdt “ gekomen van Joseph 
Van Lommel nomine uxoris, groot omtrent honderd dertig roeden ook gelegen in “ de 
langels “. Item “ de rijdt “ onder Olen, groot 300 roeden. Item “ tijsens heijde “ 
gelegen aan de Theuse straat onder Olen, groot zes honderd roeden, gekomen van 
M. Matthijs kinderen. Item “ de befte “ gelegen tot Schaatsbergen, gekomen van de 
voorzegde Joseph Van Lommel, groot omtrent een half bunder en honderd guldens 
staande tot last van Marianna Verachtert weduwe Peeter Lemie, te weten honderd 
guldens aan Maria Anna Anthonis en honderd guldens aan Maria Catharina Lemie 
vrouw van Jan Thooremans, om redenen den testateur bekend, waarom hij testateur 
ook wilde dat Peeter Anthonis zijn kind, noch Jan Thooremans of zijn kinderen van 
hetgene voorschreven na de dood van de testateur geen touchte en zullen mogen 
profiteren voor en al eer dat daar mede zullen gekweten zijn honderd vijftig guldens 
staande tot last van hem testateur aan de infermerie van Herentals, in geval hij 
testateur hetzelfde voor zijn dood niet zou kunnen afkwijten. 
 

- Dalende tot zijn resterende haafelijke en erfelijke goederen verklaarde hij testateur te 
geven aan Maria Anna Anthonis en aan de kinderen van Henderick Heijst, voor 
zoveel aangaat het part en deel op hen verstorven van Jan Lemie zijn zoon, willende 
dat het overige zal gaan volgens lokale coustumen en landsrecht, naar zijn kinderen 
en kindskinderen. 

 
Op last van boven hetgene voorschreven alsnog te moeten doen bakken drie veertelen 
koren of rogge om aan de armen uit te delen, één veerteel door Adriaen Vekemans tot 
Herselt en één veerteel door Peeter Anthonis en de andere door Jan Thooremans.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, op 2 december 
1757, terpresentie van Jan Franciscus Daneels inwoner van Brussel en Jan Van Hoeff 
gebuur als getuigen hiertoe aanzocht.  
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Akte N°           14 december 1758  
 
Compareerden Jan Van De Putte en Elisabeth Verhaegen beiden gehuwden en 
ingezetenen van Zoerle Parwijs in “ de vijf huijsen “ welke comparanten bekenden 
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Juffrouw Du Quesnoij, Juffrouw en 
moeder van het begijnhof en de infermerie van Herentals, een som van drie honderd guldens 
wisselgeld. 
 
Comparanten stelden tot pand hun huis, hof en binnengeleg gestaan en gelegen onder de 
jurisdictie van Zoerle Parwijs in “ de vijf huizen “, groot drie zillen. Palende oost en noord de 
straat en zuid en west de erfgenamen Adriaen Peeters nomine uxoris en west de 
erfgenamen Jan Verhoustraeten. Item en tot slot zeker weide gelegen onder Herenthout, 
genaamd “ den bellaert “ groot een half bunder. Palende oost het gasthuis van Herentals, 
zuid J. B. Van Linden nomine uxoris, west de Cappelereije Sancti Petri tot Herenthout en 
noord Cornelis Verhaegen.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals op 14 december 1758, ter presentie van 
Martinus Van Elst en Peeter De Kinder, Jan De Ceulaer.  
 
Akte N°          6 december 1758  
 
Compareerden Peeter Verbist Martenssone inwoner van Olen, welke comparant bekende 
over te geven en te transporteren aan Henderick De Backer en zijn nakomelingen zeker 
perceel kwebbe gelegen in “ de bleucke “ onder Olen, groot omtrent 75 roeden. Palende 
oost Marten Van Bijlen, zuid Adriaen Baeten en Dimphna Van Dijck, west de kinderen 
Adriaen Verbist en Maria Bellens en noord Marten Verbist en “ de slept “. Vrij en onbelast en 
dat om en mits een som van vijf en dertig guldens op conditie en restrictie nochtans dat hij 
Peeter Verbist daarvan reserveerde het recht om de voorzegde kwebbe altijd te mogen 
nemen na hem voor de voorzegde som binnen de dertig jaar, mits dan aan de voorzegde 
Henderick De Backer voor het derven van zijn penningen ieder jaar te betalen den jaarlijkse 
intrest ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd op 6 december 1758, ter presentie van Amandus Gebruers en 
Peeter Berre als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°           5 december 1758 
 
Compareerden Joseph Van Den Armen inwoner van Bruggeneinde onder Heijstenbergh 
(Heist o/d Berg), oud omtrent tachtig jaar, actueel wonende alhier binnen Wiekevorst, welke 
comparant verklaarde en attesteerde ter rekwest van Sieur Peeter Rauws, zonder persuatie 
of inductie van iemand dan alleen maar ten gunste van justitie, waar en waarachtig te wezen 
dat hem attestant wel indachtig en zeer wel kennelijk te zijn dat hij drie à vier eikenbomen 
heeft zien staan op het Sinte Peeters kerkhof tot Herenthout binnen de wallen of muren van 
het voorzegde kerkhof tegenover de plein van het huis van zekere Marten Rauws de vader 
van de rekwirant, dat de voorzegde bomen van het voorzegde kerkhof zijn uitgedaan en 
gebruikt aan het “ bellefort “ tot restoratie van den toren van Sinte Peeters tot Herenthout. 
 
Gevende verder tot redenen van welwetendheid dat hem attestant zeer wel indachtig is dat 
de plein tussen het huis van de rekwirants vader en de wal of muur van het voorzegde 
kerkhof altijd is gebruikt geweest van het voorzegde huis zo tot het zetten van “ houtmijten, 

Not. 5995: 1758  
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hackxel hopen, aschenhoopen als andere hoopen “ ja zelfs van voor den tijd dat de vader 
van de rekwirant in het voorzegde huis woonde voor pachter zekere Cornelis Lemmens. 
Eindigende hiermede zijn declaratie en attestatie. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst op 5 december 1758, ter presentie van Jan 
Baptist De Ceulaer en Adriaen (Franciscus) De Ceulaer als getuigen.  
 
Akte N°         4 december 1758 
 
Compareerden Peeter Van Hout Geertssone geboortig van Herenthout, actuele inwoner van 
Hulshout op “ het eijnde “ aan de heide, oud omtrent de vijf en zeventig jaar welke 
comparant verklaarde ter intentie en rekwisitie zonder persuatie inducatie (of inducatie van 
iemand) van Peeter Rauws Martenssone waar en waarachtig te wezen dat hij heeft zien 
hangen een “ valveken “ of draaiboom aan den stal of het verkenskot staande buiten den 
koestal naast de straat aan de wal van het kerkhof Sancti Petri binnen Herenthout waarmede 
werd afgesloten het plein tussen het huis Marten Rauws en het kerkhof tot hun eigen 
gebruik en andere die daar met consent doorvoerden of passeerden en het voorzegde 
valveken daar was hangende vooraleer het huis aan Marten Rauws toebehoorde en destijds 
toebehoorde aan zekere Cornelis Lemmens destijds pachter.  
 
Dat het voorzegde plein tot aan de kerkhofmuur van het voorzegde huis altijd is gebruikt met 
ashopen en hakselhopen, verklarende verder dat er hebben gestaan drie à vier eikenbomen 
op het kerkhof Sancti Petri binnen den kerkhofmuur # maar geen op het plein, buiten het 
plein van de voorzegde Marten Rauws # dewelke zijn gebruikt aan het belfort van de 
voorzegde kerk Sancti Petri, zeggende verder hem attestant wel indachtig te wezen dat hij 
daarvan heeft opgeladen “ het cappruijn “ of hout die zijn vader daarvan gekocht had voor 
hun huisgebruik, mits zijn attestants vader als dan kerkmeester was, liggende alles op het 
voorzegde kerkhof waar de bomen waren geveld, gevende voor redenen van welwetendheid 
al hetgene voorzegd hem nog wel indachtig was. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout op “het eijnde “ aan de heide op 4 december 
1758, ter presentie van Dilis Vervoort Peeterssone en Dilis Vervoort Janssone, geburen als 
getuigen.  
 
Akte N°           24 november 1758 
 
Compareerden Peeter Elen en Anna Van Balder zijn huisvrouw, ingezetenen van Olen in 
het gehucht van Buul, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben op 
17 maart laatstleden een som van honderd zestien guldens en zeventien stuivers courant uit 
handen van Geeraerdt Bellens Martenssone inwoner van Olen # in kwaliteit van voogd over 
de kinderen Adriaen Verbist en Maria Bellens. 
 
Voor welke kapitale penningen en de jaarlijks te vervallen intrest zij comparanten zijn 
verbonden hun respectieve personen en goederen, roerende en onroerende waar en op 
welke plaats dezelfde zullen bevonden worden. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van 
Jan Baptist Truijens en Matthijs Van Erven (Erfven) als getuigen.  
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen het bovenstaande kapitaal met de verlopen 
intrest zo dat (deze) is dood en teniet, dezen 16 februari 1762. Geeraert Bellens.  
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Akte N°          10 november 1758 
 
Compareerde Jan Van De Weijer 98 Peeterssone en Beatrix Huijgen inwoners van Olen in 
het gehucht van Hoog-Buul, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben 
uit handen van Elisabeth Van Dijck weduwe Peeter Verboven 99, een som van honderd 
guldens courant … 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ den waterloop “ 
gelegen tot Buul onder Olen. Palende oost Geert Wouters, zuid een veldstraat, west De 
Tongerlose baan en noord de watergracht en zijn eigendom. Groot omtrent een half bunder. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Bellens en Amandus 
Gebruers als getuigen.  
 
Den ondergeschrevene als in huwelijk met Anna Maria Verboven bekende ontvangen te 
hebben van de erfgenaam van Jan Van De Wijer en Beatrix Huijgen het hier vorenstaande 
kapitaal van honderd guldens met de verlopen intrest, zodat deze obligatie daarmede komt 
te cesseren, dood en teniet nu en ten eeuwigen dage. Actum 7 mei 1778. Joannes 
Franciscus Heijlen.  
 
Akte N°           28 oktober 1758 
 
Compareerden Michiel Van Eijnde in huwelijk met Maria ’t Sijen inwoners van Oevel, welke 
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Adriaen Dois, een 
som van vijftig guldens courant.  
 
Hij comparant stelde tot pand zeker perceel land genaamd “ de claverheijde “ groot een half 
bunder, gelegen omtrent de Bijstraat onder Tongerlo. Palende oost Peeter Smets, zuid de 
abdij van Tongerlo, west Wouter Balus en noord Maria Verdonck. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Peeter Van Beijlen 
als getuigen hiertoe geroepen.  
 
Den ondergeschreven Jan Mertens als voogd over de kinderen Michiel Van Eijnde 
verklaarde geredimeerd te hebben het bovenstaande kapitaal van vijftig guldens met de 
verlopen (intrest) dat dezelfde daarmede komt te cesseren, dood en teniet, nu en ten 
eeuwigen dage. Actum 27 januari 1776. Present Adriaen Bellens, Jan Mertens.  
 
Akte N°          24 oktober 1758 
 
Compareerden Joseph Van Lommel, Peeter Van Lommel, Catharina Van Lommel 
geassiteerd met de voorzegde Joseph Van Lommel haar vader als voogd, allen 
erfgenamen van Maria Geeuwen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd 
te hebben van Adriaen Van Houdt de som van honderd zeventig guldens courant. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel land gelegen tot Schobbroek onder Westerlo. 
Palende oost J. B. Diels, zuid Peeter Heijlen en de erfgenamen meijer ’t Seijen, west de 
voorzegde erfgenamen meijer ’t Seijen en noord Adriaen Spapen. Aldus gedaan en 
gepsseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Jan Baptist 
Mattheijs als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°          14 oktober 1758 
 
Testament:  In den naem Godts amen 

 
98 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes H.Van DeWeyer – B.Huijgens, nr. 2404, pag. 481. 
99 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Verboven – Elisabeth Van Dijck, nr. 3131, pag. 621. 
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Compareerden Barbara Verstappen laatste weduwe van Marten Heijlen inwoonster van 
Oosterwijk onder Tongerlo, gezond van lichaam willende bij deze haar goederen te 
disponeren met bedachte zinnen en rijp beraad, onbedwongen gemaakt in dat haar 
tegenwoordig testament op volgende manieren: 
 

- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart, willende begraven te worden in de kerk alwaar zij zal komen te overlijden, 
latende hetzelfde ter discretie van haar hierna te noemen erfgenamen dat er drie 
veertelen rogge gebakken zullen worden om aan de armen in haar lijkmis present 
uitgedeeld te worden, alsmede het slechtste kleed en linnen ook aan de armen uit te 
reiken. 
 

- Dispositie van al haar tijdelijke goederen, willende dat er kort na haar overlijden aan 
haar dochter Maria Van Den Bolcke religieuse in het klooster van den Arme Klaren 
binnen de stad leuven zal moeten gegeven worden voor een aalmoes de som van vijf 
en twintig guldens eens opdat dezelfde voor haar ziel zou willen bidden. Item wilde zij 
testatrice dat er kort na haar overlijden aan de voorzegde religieuse dochter alsnog 
een aalmoes van tien guldens en tien stuivers zal moeten gegeven worden om 
daarvoor te kopen een fallie om ten lijke ende funeralia 100 te komen. Item wilde zij 
testatrice dat er kort na haar overlijden zullen moeten gecelebreerd worden in het 
voorzegde klooster der Arme Klaren binnen Leuven om veertig guldens missen van 
Requiem tot lafenis van haar ziel bij forme van funeralia. Item wilde en begeerde zij 
dat er kort na haar aflijvigheid al haar goederen zullen verkocht worden en gemaakt 
worden tot penningen, om daaruit betaald te worden de voorzegde aalmoezen en 
pieuse werken, latende de rest aan Dimphna Van Bolcke haar dochter in huwelijk 
met Henderick Boeckx, dezelfde op de voorzegde last, haar enige en universele 
erfgenamen noemende ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Geerewaerts en 
Henderick De Pranger als getuigen hiertoe geroepen.  
 
Akte N°           7 oktober 1758 
 
Compareerde Joseph Meer weduwnaar Anna Bellens, inwoner van Olen welke comparant 
verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, schuur, hof en stal met de 
weiden, beemden, heiden en landerijen gestaan en gelegen tot Doffen onder Olen, actueel in 
gebruik bij hem samen groot in het geheel omtrent zes bunders en dat aan Henderick 
Boeckx en Dimphna Verstappen gehuwden van Oosterwijk onder Tongerlo, die al 
hetzelfde in huur accepteerden om en mits een som van veertig guldens voorlijf en achttien 
veertelen koren en zes loopen boekweit jaarlijks ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Aerts Peeterssone en 
Jan Snijers als getuigen.  
 
Akte N°          6 oktober 1758 
 
Compareerde Jan Baptist Verheijen 101 in huwelijk met Maria Catharina Roosbroeck 
inwoners van Olen, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit 
handen van Jan Heijns ook inwoner van Olen een som van vijf en twintig guldens courant.  
 

 
100 Funeralia: begrafenis, lijk plechtigheid.  
101 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Jan B.Verheyen – M.C. Roosbroeck, nr. 3250, pag. 642.  
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Comparant stelde tot pand zeker perceel kwebbe gelegen aan “ den broeckant “ groot 
omtrent één zille. Palende oost Henderick Verbist, Adriaen Baetens, zuid Michiel Wilms, 
west de erfgenamen Marten Van Bijlen en noord “ de mager zillen “ in het Olens broek. Item 
zekere plek land gelegen aan “ het lanck huijsken ” onder Olen omtrent “ het hoogh  
block “. Palende oost Adriaen Moons nomine uxoris, zuid de erfgenamen Peeter Heijlen, 
west Merten Matthijs en noord Willem Verheijen kinderen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Adriaen Verdonck en Cornelis Geerewaerts als getuigen 
hiertoe aanzocht.  
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben de bovenstaande obligatie van vijf en 
twintig guldens alsnoch een som van twaalf guldens uit handen van Jan Heijns op de 
restrictie van tien stuivers intrest makende te samen zeven en dertig guldens consuderende 
in de realisatie op de panden hier voor gespecifieerd. Actum 4 mei 1759. Jan Verheijen.  
 
Akte N°          1 oktober 1758 
 
Compareerden Maria Bax weduwe Peeter Heijlen inwoonster van Noorderwijk, welke 
comparante verklaarde verhuurd te hebben zeker haar comparante huis, hof, stal, schuur, 
landerijen, weide en heiden zo en gelijk hetzelfde nu in gebruik is bij Adriaen Maes, gestaan 
en gelegen tot Meren onder Olen en dat aan Melchior Van Reusel 102 in huwelijk met 
Joanna Wilms, inwoners van Noorderwijk, die hetzelfde in huur accepteerden mits een som 
van achtentwintig guldens voorlijf en negentien veertelen koren jaarlijks ... 
 
Compareerde ten deze mede Jan Franciscus Wilms inwoner van Noorderwijk, welke 
comparant verklaarde zich als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Adriaen Smedts en Amandus Gebruers als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°          17 september 1758 
 
Compareerden Gommarus Janssens daar vader af was Henderick Janssens en moeder 
Marie Hemels inwoner van Herenthout, welke comparant verklaarde verkocht te hebben 
zeker perceel erve gelegen tot Gelindel, zijnde een vierde part in zeker blokske aldaar, 
leenroerig aan de heer van de Wittegracht, groot omtrent tachtig roeden. Palende oost de 
erfgenamen Michiel Van Rompaij, zuid Peeter Verbist met meer anderen, west ... (leeg) en 
noord des Heerestraat, en dat aan Adriaen Van Den Brande in huwelijk met Elisabetha 
Van Rompaij, ten deze present die hetzelfde alzo in koop accepteerden om en mits een 
som van vijftig guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present J. Fr. Wuijts en Peeter Berre als getuigen 
hiertoe aanzocht. 

 
In de marge: Op hodie getelt door Adriaen Vande Brande aen Gommer Janssens  

27 = 19  
 
Akte N°           17 september 1758 
 
Compareerden Cornelis Verhaegen en Theresia De Backer beiden gehuwden en 
ingezetenen van Herentals welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun 
comparante huis, stal, hof, schuur, weiden, beemden heiden en landerijen te samen groot de 
landerijen omtrent 5 bunders en de weiden tussen de negen zillen, zo en gelijk hetzelfde 
actueel in gebruik is bij Adriaen Heijlen en dat aan Peeter Van Dijck in huwelijk met 
Joanna Smedts, die dezelfde hofstede cum annexis in huur accepteerden om en mits een 
som van vijf en veertig guldens voorlijf en acht en twintig veertelen jaarlijkse korenpacht. 

 
102 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Melchior Van Reusel – Joanna Wilms, nr. 2886, pag. 572.  
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Smedts en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Akte N°          25 september 1758 
 
Compareerden Jan Heijlen inwoner van Oevel op “ de hese “, welke comparant verklaarde 
verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, schuur, stal met de landerijen, weide, 
hooiwas en heiden, zo en gelijk hetzelfde in gebruik is bij Peeter Wuijts, gestaan en gelegen 
tot Gerhagen onder Olen, en dat aan Adriaen Janssens en zijn huisvrouw, ten deze present 
die het voorzegde huis cum annexis alzo in huur accepteerden om en mits een som van 
twintig guldens voorlijf en acht veertelen koren jaarlijks en bovendien te betalen alle lasten 
die er op de voorzegde goederen, hetzij binnen Olen, Geel of elders waar deze gelegen zijn 
zullen gesteld en gevraagd worden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Beijlen en Peeter 
Verboven als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°          1 september 1758 
 
Testament:   In den naem Godts amen 
 
Compareerden Jan Goossens en Maria Aerts beiden gehuwden en ingezetenen van 
Oevel, hij comparant ziek van lichaam en zij comparante gezond van hart, welke zij 
verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen op volgende manieren: 
 

- ten eerste bevelen zij dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde. 
 

- de haafelijke goederen verklaarden zij te geven aan elkaar in volle eigendom en 
aangaande de erfelijke goederen geven en laten zij testateuren deze ook aan elkaar 
met volle touchte gedurende hun leven tot zijn of haar gebruik, en ingeval van zijn 
testateurs vooraflijvigheid zo laat hij testateur den eigendom van zijn generale 
erfgoederen aan zijn huisvrouw om na de dood van zijn moeder vrij te mogen 
verkopen tot behoefte van de schulden gelijk die nu zijn belast te welke einde zijn 
moeder hier is comparerende en ten dien einde te desisteren van haar touchte.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Bastiaen Cools en Adriaen Helsen geburen 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°           21 augustus 1758 
 
Compareerden Jan Baptist Verachtert 103 Peeterssone in huwelijk met Elisabeth Heijlen 
gehuwden ingezetenen van Olen welke comparante bekende ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van den eerwaarde heer Michael Van Bijlen officiant der fondatie van 
heer Hendericus Swinnen in de kapel van Meren onder Olen een som van honderd guldens 
wisselgeld. Dezelfde penningen zijn geredimeerd 104 door Adriaen Cluijts, of zijn weduwe 
gestaan hebbende aan Franciscus Heijlen en Dimphna Wuijts (in) een meerdere rente 
van twee honderd vijftig guldens wisselgeld.  
 
Comparant stelde zijn kindsgedeelte tot pand en de erfelijke goederen van zijn ouders 
gelegen binnen Geel, Oevel als elders ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Amandus Gebruers en Cornelis Geerewaerts als getuigen. 

 
103 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: J.B.Verachtert – Anna E. Heylen, nr. 2948, pag. 586.  
104 Redimeren:loskopen, afkopen, vrijkopen. 
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Akte N°          12 augustus 1758 
 
Compareerden Albertus Verachtert inwoner van Chairleroije (Charleroi), actueel binnen 
Olen, Michielssone welke comparant verklaarde verkocht te hebben zijn pater- en 
matermoniale erfelijke goederen en dat aan Peeter Verachtert zijn broer, ten deze present 
welke hetzelfde part na de dood van hun moeder in koop accepteerde om en mits een som 
van duizend guldens courant, te tellen de voorzegde volle som twee jaar na de dood van hun 
moeder Anna Spapen dewelke de voorzegde goederen in touchte bezat gedurende haar 
leven waarvan hij transportant bekende ontvangen te hebben een som van vier honderd 
guldens courant waar van deze is dienende voor volle en absolute kwitantie ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en 
Cornelis Geerewaerts als getuige.  
 
De ondergeschreven Albertus Verachtert Michielssone verklaarde ontvangen te hebben 
van Peeter Verachtert zijn broer de bovengemelde som van duizend guldens in het 
bovenstaande transport vermeld, zodat daarvan is dienende voor volle en absolute quitte en 
dienende ter cassatie nu en ten eeuwige dage dienvolgens dood en teniet. Actum Oevel op 
11 augustus 1761.  
 
Akte N°            17 juli 1758 
 
Compareerden Joseph Van Lommel en Catharina Van Lommel geassisteerd met de 
voorzegde Joseph Van Lommel haar vader als voogd allen erfgenamen van Maria 
Geeuwen, welke comparanten verklaarden ontvangen en opgebeurd te hebben van Adriaen 
Van Hout Adriaenssone in huwelijk met Dimphna Van Oijtsel een som van honderd acht en 
twintig guldens en zeven stuivers courant ... 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel land gelegen tot Schobbroek onder Westerlo, 
groot omtrent één zille, genaamd “ het parstuck “. Palende oost de erfgenamen Geert 
Mans, zuid Peeter (van) Beijlen en de erfgenamen meijer ’t Sijen, west de voorzegde 
erfgenamen meijer ’t Sijen en noord Adriaen Spapen en een veldstraatje.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Bellens en Cornelis Heijns 
als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°           9 juli 1758 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Henderick Bellens en Elisabeth Caers beiden gehuwden en ingezetenen 
van Oosterwijk, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede gezondheid, 
welke comparanten bekenden bij deze niet van deze wereld te scheiden zonder hun tijdelijke 
goederen gedisponeerd te hebben ... Dood en teniet doende alle voorgaande testamenten 
van laatste en uiterste wil bij hun testeuren hetzij gezamenlijk of ieder in het particulier, 
mondeling of schriftelijk enigszins gemaakt of gepasseerd. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart, het laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter 
discretie van de langstlevende van hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen zowel de haafelijke als de erfelijke maken zij 
testateuren aan elkaar in volle eigendom en de volle touchte gedurende hun leven, 
op last daarvan dat de langstlevende van hun beiden zal verobligeerd zijn hun 
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wettige kinderen eerlijk op te voeden tot deze gekomen zijn tot een ouderdom van vijf 
en twintig jaar en alsdan aan ieder een gelijke som te geven van vijf en twintig 
guldens voor hun vaderlijke of moederlijke part. Ingeval enige van hun kinderen 
kwam te overlijden in zijn minderjarigheid, zo zal de langstelevende verplicht zijn 
hetzelfde kind of kinderen ter aarde te bestellen ...  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk ten huize van de testateuren, ter presentie 
van Joannes Franciscus Wuijts en Adriaen Mattheijs gebuur als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°             26 juni 1758 
 
Compareerden Jan Baptist Verheijen in huwelijk met Maria Catharina Van Roosbroeck, 
inwoners van Olen # en Willem Verheijen zijn broer, welke comparant verklaarde verkocht 
te hebben aan Cornelis Heijns en zijn huisvrouw, ten deze present en de koop 
accepterende, te weten al de turf en russen van zeker perceel heieussel, groot omtrent een 
bunder, gelegen aan “ den brandschen dijck “ onder Olen. Palende oost den dijk, zuid een 
straatje lopende van “ den brantsdijck “ naar “ de poesdijck “, west de erfgenamen Adriaen 
Van Genechten en noord Wouter Sluijts erfgenamen, en dat om en mits een som van één en 
dertig guldens en tien stuivers courant # waarvan den acceptant alreeds betaalde een som 
van acht en twintig guldens en tien stuivers ... 
 
Verklarende verder zij comparanten deze donatie gedaan te hebben uit vrije wil zonder 
inductie van iemand en om redenen hun wel bekend ... welke Cornelis Heijns alhier present 
verklaarde het voorzegde perceel hei eussel alzo voor hem en zijn nakomelingen dankelijk te 
accepteren ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Heijns en Joannes 
Franciscus Wuijts als getuigen.  
 
Akte N°           21 juni 1758 
 
Compareerden Ferdinand Verstappen ten deze de procuratie hebbende van zijn broer 
Adriaen Verstappen alhier het origineel gezien, beiden Michielszonen, welke comparant 
verklaarde verkocht te hebben aan Cornelis Van De Poel en zijn huisvrouw Anna Peeters, 
ten deze present en deze koop accepterende, omtrent honderd dertig roeden rus of turf, 
gestaan en gelegen op “ den mosbergh “ onder Geel. Palende oost ... (leeg), zuid Marten 
Daems, west Peeter Verstappen en noord de erfgenamen Peeter Heijlen tot Olen 
rademaker en dat om en mits een som van vier en veertig guldens en tien stuivers courant, 
te tellen voor half oogst eerstkomende ... 
 
Verklarende hij comparant deze eigendom te geven bij donatie inter vivos die men gift onder 
levenden noemde, deze gedaan te hebben om meer andere onvergeldbare redenen aan 
hem bekend ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van 
Joannes Francisus Wuijts en Jan Baptist van Elsen als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene Adriaen Van De Poel Cornelissone, bekende gelicht te hebben van 
de notaris Oniaerts zeker manueel briefken zijnde de procuratie tot het verkopen van zeker 
perceel hooiwas gelegen op “ den mosbergh “ onder Geel gegeven door Adriaen 
Verstappen dezen 20 april 1773.  
 
Inliggend los blad: 
 
Ick Adriaen Verstappen ick geef vol commise aen mijn broeder Fernant Verstappen om te 
verkoopen dit is onder Geel de mosberggen ... 
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Akte N°            18 juni 1758 
 
Testament:   In den naeme Godts amen  
 
Compareerden Joris Cluijts en Maria Van De Weijer beiden gehuwden en ingezetenen van 
Schaatsbergen onder Olen beiden gezond van hart welke comparanten verklaarden bij deze 
hun testament en ordonnantie van laatste wil te kondigen ... verder verklaarden zij 
testateuren aan alle mits deze zijnde derogerende, revocerende, casserende dood en teniet 
doende al de voorgaande akten van uiterste wil. 
 

- Eerst beveelden zij testeuren dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde 
aarde met een eerlijke uitvaart en verdere pieuse werken ter discretie van de 
langstlevende van hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, maakte hij testateur aan de testatrice een 
som van honderd guldens courant eens, mede al de kleren en linnen, een stuk linnen 
“ geblijckt ofte ongeblijckt “ gediende hebbende tot testatrices lichaam en al hetgene 
zij testatrice ten huwelijk heeft ingebracht, ingeval hetzelfde daar nog bevonden werd. 
Ingeval van de vooraflijvigheid van de testatrice, zo zal hij testateur gestaan in de 
plaats van het voorzegde legaat, voor de testarices ziele lafenis laten celebreren de 
kwantiteit van vijftig missen van requiem zonder enige obligatie aan haar erfgenamen 
en de testatrice disponerende van haar tijdelijke erfgoederen verklaarde zij te maken 
en te geven de volle touchte gedurende zijn leven aan de testateur en na zijn 
overlijden zullen de voorzegde goederen moeten gaan volgens landsrecht en 
coustumen lokaal. De testatrice den testateur in het voorzegde geval, haar enige en 
universele erfgenaam noemende.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten huize van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Franciscus Wuijts en Adriaen Van De Poel als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
De ondergeschrevene Maria Van De Weijer weduwe laatstmaal van Joris Cluijts testatrice 
in deze, welke comparante bekende voldaan te zijn van hetgeen haar in dit testament is 
toekomende en dienvolgens op de kinderen van Joris Cluijts geen recht, aktie of pretentie 
meer te hebben of te behouden in enige manieren maar dienvolgens “ quitte te schelden “ 
kwijtschelden nu en ten eeuwige (dagen). Dienende deze daarvan voor absolute manuele 
quitte nu en ten eeuwig dagen. Actum Olen 6 maart 1774.  
 
Akte N°           12 juni 1758 
 
Compareerden Jan Baptist Wuijts en Catharina De Busser beiden gehuwden en 
ingezetenen van Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Michiel Wilms in huwelijk met Catharina Cluijts inwoners van Olen 
een som van drie honderd en vijftig guldens courant. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker huis en binnengeleg gelegen tot Noorderwijk in “ het 
wout “ te samen groot één zille. Palende oost de erfgenamen Peeter Wouters, “ de leije “ 
van de heer Baron, west Andries Van Passel en noord de straat. Item zeker perceel land en 
weide genaamd “ de schaetsbergsche heijde “ gelegen tot Schaatsbergen omtrent “ de 
ganse koije “ groot een half bunder. Palende oost de kinderen Jan Verboven, zuid Marten 
Van Beijlen, west het veldstraatje en Joris Cluijts en noord de erfgenamen Jan Jacobs en de 
kinderen Jan Meir. 
 
Item zeker perceel land gelegen in “ de langels “ onder Olen groot omtrent één zille. 
Palende oost de erfgenamen Christofel Baten, zuid de kinderen Jan Van Dijck, west Adriaen 
Wouters en noord Michiel Wilms. Item en tot slot zeker perceel weide genaamd “ den 
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Doffenschendries “ ook onder Olen gelegen. Palende oost Joseph Meir, zuid de 
erfgenamen Moorkens, west Christoffel Baeten kinderen en noord “ den mercktweg gaende 
naer Herentals “ en Adriaen Baeten.  
 
Compareerde ten deze mede Jan Van Hove Henderickxsone en verklaarde zich als borg te 
stellen voor de voorzegde kapitale som ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen 
Tongerlo, ter presentie van Joannes Francisus Wuijts en Henderick Hoijemans als getuigen 
hiertoe aanzocht.  
 
Den ondergeschreven Peeter Wilms zoon van wijlen Michiel Wilms bekende bij en mits 
deze ontvangen te hebben wegens de erfgenamen J. B. Wuijts en Catharina De Busser 
van de heer secretaris Soeten een som van drie honderd en vijftig guldens courant in 
redemptie der voorstaande obligatie van gelijke som zodat de voorzegde obligatie daarmede 
komt te cesseren, dood en teniet zijnde, nu en ten eeuwigen dage. Actum Olen 6 november 
1784.  
 
Akte N°          6 juni 1758 
 
Compareerden Christina Oijen weduwe Adriaen Van Baetven 105, inwoonster van Olen 
welke comparante bekende ontvangen en opgebeurd te hebben met wijlen haar man op 13 
februari 1742 uit handen van Adriaen Govaerts molenaar van zijn stiel, een som van vijftig 
guldens op konde van jaarlijks daarvan te betalen voor intrest een som van twee guldens en 
alzo zij comparante nu is gekomen door de langdurige ziekten van wijlen haar man, 
afsterven, begrafenis en anderzinds dat zij de voorzegde intrest heeft moeten laten verlopen 
zeker ten minste zes jaren, uitmakende een som van twaalf guldens en waarbij de 
comparante verklaarde dezelfde intrest aan te halen veel minder te continueren in de 
voorzegde jaarlijkse intrest te betalen, nog ook van de kapitale penningen te kwijten met 
intrest, zo verklaarde zij comparante om en mits de voorzegde som over te geven, te 
cederen en te transporteren een Henderick Verbist en Peeter Govaerts als erfgenamen 
van de voorzegde Adriaen Govaerts die rentheffer was, zeker perceel kwebbe gelegen aan 
“ het broeck “ omtrent “ de slept “ genaamd “ de mager sille “ groot omtrent één zille. 
Palende oost Adriaen Lemie zuid de erfgenamen Marten Cluijts, west Melchior Verheijen en 
noord de loop lopende naast “ de mager sillen “, welke Henderick Verbist en Peeter 
Govaerts verklaarden het voorzegde perceel kwebbe alzo in dank aan te nemen en te 
accepteren. Verklarende zij comparante aan de voorzegde kwebbe geen recht van 
eigendom touchte of gebruik meer te hebben. Nochtans dat het aan de kinderen der 
comparante zal vrijstaan hetzelfde pand altijd te mogen lossen voor een som van twee en 
zestig guldens binnen de dertig jaar. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Heijns en Henderick 
Prangers als geuigen hiertoe aanzocht en geroepen.  
 
Inliggend los blad: 
 
Op heden 13 februarij 1742 Adriaen Van Batvens ontfanghen de somme van veijftigh 
guldens hier voor belovende den jaerlijckschen intrest twee gulden = ende dat van Jaers tot 
Jaers tot de aftegijven aen Adriaen Govaerts ter hier verbindende haere ende erve, 
hebbende ende verckrijgende Adriaen Van Batvens ende Cristina Oeijen aen Adriaen 
Goovers belovende den intrest te verschijnende den 13 februarij 1743 ende voor getuijghen 
naerghenomt. Cornelis Smets, Peeter Wouters, Adriaen Van Batven  

 

 

 

 
105 Olense gezinnen van 1594 to t1800: Adrianus Baetvens – Christina Oeyen, nr. 54, pag. 11  
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Akte N°           26 mei 1758 
 
Compareerden Adriaen Heijlen Mertenssone inwoner van …la bijvang van Lier enerzijds en 
Peeter Van Engelen inwoner der bijvang van Veldhoven Herentals ter andere zijde, welke 
comparanten verklaarden gemangeld en gepermuteerd te hebben zo en gelijk hier is 
volgende: 
 
Eerst verklaarde Adriaen Heijlen over te geven in volle eigendom aan Peeter Van Engelen 
zekere heide gelegen omtrent “ de meerhoeven “ onder Grobbendonk, groot omtrent drie 
zillen. Palende oost de gemeente van Grobbendonk, zuid de heren van Den Troon, west de 
kinderen van Gommarus Van De Put zo en gelijk hetzelfde was competerende uit hoofde 
van zijn ouders, welke Peeter Van Engelen verklaarde hetzelfde alzo in dank aan te nemen 
en te accepteren. Peeter Van Engelen verklaarde te zullen geven aan Adriaen Heijlen vier 
en twintig goede bievaten “ wel gebiet “ (met bijen gevuld) ten minste alsnog in gewicht 
omtrent vier en twintig ponden, welke Adriaen Heijlen verklaarde hetzelfde ook in dank aan 
te nemen en te accepteren ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Geerewaerts en 
Adriaen Peeters als getuigen.  
 
Akte N°           24 mei 1758 
 
Compareerden Barbara Verstappen laatste weduwe van Marten Heijlen, inwoonster van 
Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparante verklaarde verhuurd te hebben zeker haar 
comparant huis, hof, schuur en stal met de landerijen weiden en heiden, zo en gelijk 
hetzelfde in gebruik is geweest bij Nicolaes Verstrepen en dat aan Jan Matthijs in huwelijk 
met Catharina Van Elsen, ten deze present die hetzelfde huis cum annexis in huur 
accepteerden om en mits een som van vier en twintig guldens voorlijf en acht veertelen 
korenpacht en een half veertel boekweit jaarlijks te betalen ... 
 
item sal hij pachter ingevalle de verhuerderesse quaeme te sterven binnen sijne huere 
hebben haere caemer ende den hof tot sijne profijt ende geliefte ende sal in cas van enigh 
miswasch hagelslagh ofte fourangeeringhe afslag genieten beneffens sijne gebueren ofte 
schaede ... 
 
item sal de verhuerderesse mogen backen haer broodt met hem huerder mits daer jaerlijckx 
als daer hout sal worden gekapt daer voor te geven 25 mutsaerts ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Amandus Gebruers en 
Franciscus Vermeerbergen als getuigen.  
 
Akte N°           20 mei 1758 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Jan Maes en Joanna Nelis beiden gehuwden en ingezetenen in “ den 
eussels “ onder Noorderwijk, welke comparant liggende ziek te bed te liggen en zij 
comparante gezond van hart, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te 
kondigen op de volgende manieren: 
 

- Ten eerste beveelden zij dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde 
aarde, het laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van 
de laatstlevende van hun beiden. 
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- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke 
verklaarden zij te geven en te maken aan elkaar in volle eigendom en met de volle 
touchte en gebruik gedurende hun leven en na de dood van de laatstlevende op hun 
na te laten kind of kinderen en ingeval de laatstlevende iets nodig zou hebben tot de 
opvoeding van hun kind of kinderen of schuldbehoef, zo zal de laatstlevende mogen 
verkopen erfgoederen zoveel de laatstlevende nodig mocht hebben. Tevens op last 
dat de laatstlevende verplicht was hun kind of kinderen te samen verwekt eerlijk op te 
voeden en dat tot den ouderdom van achttien jaar of tot dezelfden hun kost konden 
winnen en alsdan aan ieder van hen een som van vijftig guldens te geven voor 
vaderlijke of moederlijke legitieme portie.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize en voor het ziekenbed van 
de testateur, ter presentie van Jan Baptist Van Looij en Jan Vande Veken geburen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°           18 mei 1758 
 
Compareerde Dimphna Douwen weduwe Marten Helsen inwoonster van Strateneinde, 
welke comparante bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan Heijns 
inwoner van Olen een som van vijftig guldens courant. Zij comparante is verbindende haar 
persoon en goederen, roerende en onroerende, present en toekomende te stellen als pand. 
Is ten deze mede gecompareerd Peeter Douwen den eersten comparants broer en 
verklaarde zicht te stellen als borg voor de voorzegde som als zijnde zijn schuld.  
 
Aldus gedaan, bekent en gepasseerd binnen Olen ten huize van mijn notariaat, ter presentie 
van Joannes Franciscus Wuijts en Cornelis Geerewaerts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°           17 mei 1758 
 
Testament:   In den naeme Godts amen  
 
Compareerden Gilielmus Naets en Maria Huijskens, beiden gehuwden en ingezetenen van 
Wiekevorst aan “ de heijde “, hij comparant liggende ziek te bed en de comparante met ons 
gaande en staande, welke comparanten verklaarden bij deze hun tegenwoordig testament 
en ordonantie van uiterste wil die zij wilden laten uitvoeren na hun dood, welke ter contrarie 
zij al hun voorgaande testamenten zijn derogerende, revocerende, casserende, dood en 
teniet doende (bij vorm van testament codicille, donatie cousa mortis, inter vivos ...). 
 

- Eerst beveelden zij testateuren dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde 
aarde met een eerlijke uitvaart, willende begraven te worden in de parochiale kerk 
alwaar ze komen te overlijden, het laten doen van pieuse werken ter discretie van de 
langstlevende van hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke goederen 
maken en geven zij aan elkaar in volle eigendom en met volle touchte gedurende hun 
leven en na de dood van de laatstlevende van hun beiden te gaan volgens landsrecht 
en lokale coustumen, maar ingeval hun kind alreeds verwekt of nog te verwekken in 
geval van den testateurs vooraflijvigheid kwam te leven tot een behoorlijke ouderdom 
of tot enige staat, zo zal de langstelevende alsdan aan het voorzegde kind of 
kinderen moeten laten volgen de helft van de erfgoederen van de testateur. Op last 
aan de langstlevende hun kind of kinderen te moeten onderhouden van kleren en 
linnen, eten en drank, laten leren, lezen en schrijven in de Christelijke Roomse religie 
en alsdan aan aan het voorzegde kind of kinderen een som van honderd vijftig 
guldens eens te geven voor zijn of hun deel der haafelijke effecten van den 
eerststervende, willende den testateur dat zijn zilverwek na zijn dood zal worden 
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verkocht of geschat om zijn tegenwoordige dochter daarvoor te kopen een gouden 
kruis. De eerststervende den laatstlevende van hun beiden in hetgene voorschreven 
zijn erfgenaam noemende, naast hun tegenwoordig enig kind als voorzegd staat. 
Latende den eikenboom staande aan den hof om het huis te repareren. # de 
laatslevende moet geven honderd guldens eens aan de kerk van Wiekevorst om 
daarvoor jaarlijks te celebreren een gezongen mis voor den testateurs ziele lafenis.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst voorschreven, ten huize en voor het 
ziekenbed van den testateur, ter presentie van Joannes Francisus Wuijts en Melchior Van 
Herck (gebuur), beiden als geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°            10 mei 1758 
 
Compareerden Anna Verboven weduwe Peeter Helsen, inwoonster van Herentals, welke 
comparante verklaarde verhuurd te hebben haar comparente huis, hof, schuur, stal, 
landerijen, beemden, heiden en weiden, zo en gelijk hetzelfde is gestaan en gelegen binnen 
Oosterwijk onder Tongerlo en als pachter op woonde Peeter Wouters en dat aan 
Franciscus Meer in huwelijk met Christien Verstrepen, inwoner op de doelansche heijde  
“ De Vennen “ onder Herentals, die hetzelfde in huur accepteerden om en mits een som van 
zestig guldens voorlijf en acht en twintig veertelen koren, twee veertelen boekweit en vijf en 
twintig pond boter, een vierdel botermelk en een zak rapen of peeën jaarlijks, de boter te 
leveren omtrent Allerheiligen dag ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presntie van Michiel Verstrepen en Adriaen 
Lemie als getuigen.  
 
Akte N°           8 mei 1758 
 
Compareerden Jan Van Hout Janssone inwoner van Zoerle Parwijs en Anna Stoop beiden 
gehuwden en ingezetenen van het voorzegde Zoerle Parwijs, welke comparanten bekenden 
ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Jan Stoop actule secretaris van het 
voorzegde Zoerle Parwijs, een som van twee honderd en vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde tot pand zekere weide gelegen aan “ de vijf huisen “ onder Zoerle 
Parwijs, groot omtreent twee zillen. Palende oost “ het Goedtshuijs “ van Tongerlo west de 
erfgenamen Franciscus De Winter, zuid de ILsche? straat en noord de Wimp. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Peeter Berre en 
Cornelis Geerewaerts als getuigen.  
 
Akte N°           22 april 1758  
 
Compareerden Jan Baptist Bulckens en Maria Gijsels beiden gehuwden en ingezetenen 
van Veldhoven onder Herentals, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Juffr. Isabella Van Opstal weduwe Sr. Franciscus Bouwen, een 
som van honderd guldens courant. 
 
Comparanten zijn verbindende 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, ter presentie van Amandus Gebruers en Cornelis 
Geerewaerts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°           15 april 1758 
 
Testament:   In den Naeme ons Heere amen  
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Compareerden Jan Snijers en Anna De Win beiden gehuwden en ingezetenen van Olen, 
hij comparant liggende zieke te bed en zij comparante gezond met ons gaande en staande, 
welke comparanten verklaarden bij deze van hun tijdelijke goederen te disponeren op de 
volgende manieren: 
 

- eerst beveelden zij dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en 
het laten doen van begrafenissen en ander pieuse werken ter discretie van de 
laatstlevende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun haafelijke goederen en erfelijke goederen verklaarden zij 
testatueren deze te maken en te gunnen aan elkaar in volle eigendom, waarvan de 
laatstlevende zal verobligeerd te zijn hun tegenwoordig kind eerlijk op te voeden tot 
een behoorlijke ouderdom en alsdan aan hetzelfde een som van dertig guldens eens 
te geven ... Depost verklaarden de testateuren in geval daar twee of drie kinderen 
overbleven dat eventueel ieder zal moeten hebben dertig guldens voor hun legitieme 
portie.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize en voor het ziekenebed van de 
testateur, ter presentie van Jan Bellens en Jan Baptist Soeten, geburen als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N°          27 maart 1758 
 
Compareerde Jan Verwimp in huwelijk met Anna Maria Van Roosbroeck, welke 
comparant bekende schuldig te zijn aan Anna Wouters weduwe Jan Heijlen, een som van 
zes en dertig guldens courant over zuiver geleend geld, welke som hij comparant beloofde 
terug te geven voor den eerste november 1758. Compareerde ten deze mede Adriaen 
Verwimp? en verklaarde zich voor deze som borg te stellen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Amandus Gebruers en Cornelis 
Geerewaerts als getuigen.  
 
Akte N°          22 maart 1758 
 
Compareerden Jan ’t Sijen Peeterssone in huwelijk met Maria Van Eijnde inwoner van 
Oevel, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Petrus 
Norbertus Heijlen organist tot Meerhout, twee honderd guldens courant en van Maria 
Catharina Heijlen zijn zuster een som van honderd guldens courant ... 
 
Comparant stelde tot pand zeker percel erve, genaamd “ de lammerdries “ gelegen tot 
Oevel omtrent “ de hese “. Palende oost zijn eigendom, zuid de erfgenamen Peeter 
Vleugels, west zijn eigendom en noord Peeter Van Eijnde kinderen. Groot omtrent één 
bunder met “ het blokske “ gelegen in dezelfde aanpalenden, groot honderd vijftig roeden. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Amandus Gebruers en Cornelis 
Geerewaerts als getuigen.  
 
De ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Maria Van Eijnde drie honderd 
guldens courant met al de verlopen intrest ten voldoening van het voorstaande kapitaal. 
Actum 13 mei 1770, Joannes Franciscus Heijlen. 
 
Den ondergeschrevene verklaarde te staan en te cederen aan haar broer Petrus Hubertus 
Heijlen haar part en deel dat zij is hebbende in de bovenstaande rente bekenende haar 
gerecht part daarvan te hebben ontvangen met haar man volgens manuele bekentenis, 
ondertekenend op 30 september 1761. Maria Catharina Heijlen. 
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Inliggend los blad: 
 
De ondergeschrevene Laurentius Mangelschots en Maria Catharina Heijlen gehuisschen 
binnen Meerhout setten over en transporteren aen ende ten behoeve van Peeter Hubertus 
Heijlen broeder van de bovengeschreven Maria Catharina Heijlen, seker rente van hondert 
guldens capitael dewelcke sij sijn hebbende tot laste van Joes ’t Sijen inwoonder binnen 
Oevel de acte daer van gepasseert voor den notaris Oniaerts den 22 meert 1758, soo dat 
sij nu ofte noijt geen recht meer en sijn hebbende tot dese hondert guldens in teecken der 
waerheijt hebben sij bovengeschrevenen dit onderteeckent, actum Meerhout desen 28sten 
september 1700 een en zestig. 
 
Akte N°          14 maart 1758 
 
Compareerden Adriaen Kempenaers en Maria Elisabeth Kempenaers Adriaenskinderen 
ten deze geassisteerd met Peeter Kempenaers en Jan Gijsels wettige aangestelde 
voogden over hun comparanten enerzijds en Catharina Gijsels hun moeder ten deze 
geassisteerd met Franciscus Verelst als man en voogd, inwoner van Noorderwijk ter 
andere zijde, welke comparanten verklaarden overeengekomen te zijn tot akkoord over het 
recht dat de eerste comparanten in de haafelijke effecten van de voorzegde Catharina 
Gijsels zouden hebben kunnen pretenderen wanneer zij met de voorzegde Franciscus 
Verelst in tweede huwelijk is getreden. 
 
Ten eerste verklaarden de eerste comparanten over te geven al hun recht dat zij zouden 
hebben en kunnen pretenderen in de haafelijke effecten van vaders wege als voorzegd staat 
aan hun moeder Catharina Gijsels en de voorzegde Franciscus Verelst haar man om en 
mits een som van één en dertig guldens en tien stuivers courant, dus voor elk kind vijftien 
guldens en vijftien stuivers te betalen als elk kind den ouderdom heeft bereikt van 25 jaar, 
welke Catharina Gijsels en Franciscus Verelst verklaarden het voorzegde part in dank aan 
te nemen en te accepteren. 
 
Item verklaarden de eerste comparanten voor hun part en deel in zeker perceel erve 
genaamd “ de heijde “ gelegen onder Noorderwijk gelegen. Palende oost Peeter Bellens 
erfgenamen, zuid de straat gaande naar Herenthout, west Gommarus Verwimp als pachter 
en noord Sieur Verbeeck, vijf roeden erve om een huis te bouwen naast de straat alreeds 
afgestoken aan Franciscus Verelst en zijn huisvrouw welke som maar zal moeten betaald 
worden door de voorzegde Franciscus Verelst na de dood van Catharina Gijsels, welke hij 
dan hetzelfde alzo ook in dank accepteerde.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Andries Mans en Cornelis 
Geerewaerts als getuigen.  
 
Akte N°             maart 1758 
 
Compareerden Henderick Lemmens inwoner van Stelen onder Geel, welke comparant 
verklaarde zich te stellen als cautionaris en borg principaal voor een som van één à twee en 
dertig guldens van achterstallige voorlijf van huishuur die zijn zoon Cornelis Lemmens 
schuldig en achterstaat aan Sieur Hendericus Belmans meester schilder en plafoneerder 
binnen de stad Antwerpen tevens zeven à acht veertelen korenpacht zonder de pacht te 
verschijnen van de oogst staande ten velde.  
 
De voorzegde Henderick Lemmens daarvan makende (als zijn) eigen schuld # belovende 
dezelfde som en granen te zullen voldoen te Bavo mis, daarvoor verbindende en te pand 
stellende zijn persoon en goederen roerende en onroerende waar en op welke plaats deze 
zullen bevonden worden ... 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Stelen onder Geel, ten woonhuize van de voorzegde 
Henderick Lemmens, ter presentie van Cornelis Lemmens en Henderick Smedts als 
getuigen.  
 
Inliggend los blad: 
 
Opgelicht van Oniaerts twee quitten, eene van 20 guldens ende eene van 49 guldens 
gekomen (van) Cornelis Lemmens ende 20 veertelen coren aen Sieur De Kinderen, thuijs 
gevoert door Frans Leijsen knecht, 1759. genaemt in teecken der waerheijdr heeft dese 
onderteeckent den 17 augustij 1762 Hendrick Belmans  
 
Akte N°         6 maart 1758 
 
Compareerden Adriaen Verbist inwoner van Grese onder Herentals, welke comparant 
bekende verhuurd te hebben zeker zijn comparant huis, hof, schuur, landerijen, weiden en 
heiden gestaan en gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo, en dat aan Jan Huijsmans 
actuele pachter, die hetzelfde huis cum annexis van huur accepteerde om en mits een som 
van drie en twintig guldens voorlijf en twaalf veertelen koren in graanpacht en een halve loop 
aan de kerk van Olen ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Aerts en Jan Baptist Van 
Helsen als getuigen. 
 
Akte N°          26 februari 1758 
 
Compareerden Jan Van Houdt in huwelijk met Maria Helsen inwoners van Strateneinde 
onder Westerlo welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen 
van Adriaen Heijlen inwoner van Morkhoven in huwelijk met Maria Deckers een som van 
honderd guldens courant ... 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ het voort eussel “ gelegen tot 
Strateneinde onder Westerlo, groot omtrent twee honderd vijftig roeden. Palende oost de 
Voortstraat, zuid de waterloop, west Adriaen Soeten en noord Peeter Helsen kinderen.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Van Balen inwoner 
van Millegem en Jan Baptist Soeten als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°         13 februari 1758 
 
Conde der goederen wijlen Jan Dom en Maria ’t Sijen. 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke de kinderen van Jan Dom 106 en Maria ’t Sijen op 
heden 18 februari 1758 zullen verkopen naar voorgaande zondaagse proclamatiën, 
verschillende percelen van erven, gelegen alhier binnen Olen. 
 
Eerst zo worden dezelfde verkocht op zijn gerechtigde chijns en servituten van ouds 
geplogen en verder alles tot kopers last, zo van oproepen, voorwaarden schrijven, 
kaarsbrandingen, kerkgeboden, goedenis, pontgeld en generalijk wat op deze verkoop zal 
uitgaan tot zegelrecht, inbegrepen dat de lijfkoop zal worden betaald half bij de verkopers en 
half bij de koper a rate van zijn penningen, ingeval meer als één koop werde verkocht ... etc. 
 
Ten eerste te koop gesteld zeker perceel erve, zowel weide als land en heide gelegen tot 
Buul onder Olen, genaamd “ den waterloop “ groot over de drie zillen. Palende oost Jan 

 
106 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Dom – Maria Syen, nr. 828, pag. 169.  
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Van De Weijer, zuid een straatje, west de baan naar Herentals en noord de H. Geest van 
Olen. Heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Peeter Van Linden om en mits 
een som van twee honderd en vijftien guldens en stelde de koper alsnog tien hoogen of 
verdieren en stelde Guilleam Schuermans alsnog twee hoogen, present Jan Heijns en J. B. 
Soeten. Stelde Peeter Van Linden alsnog één hooge.  
 
Op heden 14 februarij 1758 vercklaert Petrus van Linden op den voors. pant genaemt “ den 
waeterloijpt “ boven alle gestelde verdieren ende coep somme al noech te stellen thien 
verdieren oft hooghen ter presentie van getuijgen Guilleam Schuermans, Cornelus Mans. Op 
heden desen 18 februarij 1758 verclaert Geeraert Wouters op den voors. pant genamt “ den 
waeters loijpt “ boven alle gestelde verdieren ende coijpsomme al noch te stellen seven 
verdieren oft hooghen ter presentie van getuijgen Peeter Anthonis en Franciscus 
Vermeerbergen. Dezelfde stelde alsnog drie hoogen ... 

 
Ten tweede werd te koop gesteld zeker twee delen land # met een heide genaamd “ de 
thulderheijde “ ook gelegen tot Buul, groot omtrent honderd vijf en zeventig roeden 
genaamd “ het huijsblock “ Palende oost Jan ’t Sijen, zuid de straat van Meren naar Olen, 
west Henricus Van Hove, en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen 
Peeter Van Linden, om en mits een som van vier en zestig guldens courant en stelde de 
koper alsnog vijf hoogen, present Jan Heijns en Jan Baptist Soeten. 
 
Item op heden dese 9 meirt 1758 verclaert den notaris Oeijniaerts op dese vorighen koop 
alnoch te stellen boven den koop ende verdieren voors. noch een hooghe ter presentie van 
Peeter Anthonis ende Geeraert Wouters als getuigen. Ende is hiervan de keirse ten daeghe 
voors. de keirse van sheeren weghen ontsteken ende is den voors. Notaris Oeijniaerts 
boven de voors. koop en verdieren kooper gebleven. 
 
Ten derde is te koop gesteld zeker perceel erve gelegen tot Kerckhoven onder Olen zeker 
perceel erve genaamd “ den rooden dries “. Palende oost Jan ’t Sijen, zuid de 
Noorderwijkse straat, west de kinderen Guilleam Peeters en noord Adriaen Moons, en heeft 
daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Jan ’t Sijen om en mits een som 
van zeven en dertig guldens courant en stelde de koper twee hoogen, present Peeter Van 
Eijnde en Jan Heijns, Franciscus Dom, Martinus Dom. 
 
Op heden 7 maart 1758 is van ’s heerenwege de kaars ontstoken van het pand “ den 
waterloop “ en is koper gebeleven Geeraert Wouters. Item is de kaars ontstoken van “s 
heerenwege van het perceel erve genaamd “ den roeijendries “ en is de voorzegde 
dezelfde koper gebleven. De ondergeschrevenen verklaarden mits gedane opdracht door het 
officie geconsenteerd te hebben in de goedenisse. Actum 7 maart 1758. Getekend: Wouter 
Corijns, Catharina Dom, Franciscus Dom, Martinus Dom, Anna Maria Dom, Elisabeth 
Dom.  
 
Ook voldaan van “ het huijsblock “ ter somme van negen en zestig guldens. Elisabeth 
Dom, Catharina Dom, Anna Maria Dom. 
 
De ondergeschrevenen bekenden voldaan te zijn van Geeraerdt Wouters volgens koopsom 
van “ den waterloop “ actum 7 maart 1758. Ook van Jan ’t Sijen negen en dertig guldens 
van “ den rooden dries “. 
 
Akte N°           11 februari 1758 
 
Compareerden Jan De Ceuster Janssone in huwelijk met Anna Laenen, inwoner van 
Oosterwijk, welke comparant verklaarde bij vorm van erfgifte gegeven en gecedeerd te 
hebben aan Franciscus Guldentops in huwelijk met Maria Verstrepen, zeker perceel erve 
genaamd “ de bies delle “ gelegen onder Oosterwijk Tongerlo, groot omtrent een half zille. 
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Palende oost Peeter Wouters, zuid Peeter Weijnants met een straatje en de voorzegde Jan 
De Ceuster, west de erfgenamen Adriaen Govaerts en de voorzegde Weijnants nomine 
uxoris en noord Jan Bouwen erfgenamen, genaamd “ het heijblock “ alwaar een houten 
kruis placht aan te staan, welke Francisus Tops ten deze present verklaarde hetzelfde 
perceel te accepteren om en mits een som van drie guldens jaarlijks, met last dat den 
acceptant daarop zal moeten bouwen een huis zo groot het hem zal believen, zodat het 
eerste jaar intrest zal vallen en verschijnen op den 13de februari 1759 en zo van jaar tot jaar 
tot de volle afkwijting van deze ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Dom en Martinus 
Dom als getuigen. 
 
Den ondergeschreven Jan Heijns in huwelijk met Anna Elisabeth De Ceuster bekende 
voldaan te zijn met een som van zestig guldens over de bovenstaande som breeder in de 
voorzegde akte vermeld met den intrest zodat dezelfde daarmee komt te cesseren nu en ten 
eeuwig dagen. Actum 14 januari 1775.  
 
Akte N°         9 februari 1758 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Guilleam Heijlen 107 en Anna Wouters beiden gehuwden en ingezetenen 
van Olen in het gehucht van Boekel, welke comparant liggende ziek te bed en zij 
comparante gezond van hart en waarbij zij verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen 
op volgende manieren: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevenden 
van hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke geven en 
gunnen zij deze aan elkaar in volle eigendom en met de volle touchte en gebruik 
gedurende hun leven, op last dat de langstlevenden van hun beiden hun wettige 
kinderen te samen verwekt eerlijk op te voeden tot dat deze gekomen zijn tot een 
geapbrobeerde staat en alsdan aan ieder dertig guldens eens te geven of een koe 
met drie veertelen koren in plaats van hun legitieme portie van de eerststervende.  

 
Aldus gedaan en gepaseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateuren, 
binnen Boekel onder Olen, ter presentie van Peeter Janssens en Jan Verboven, geburen als 
getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 4         2 februari 1758 
 
Testament:  In den naem ons Heere amen  
 
Compareerden Maria Heijns weduwe Jan Vermeerbergen inwoners van Olen, comparante 
enigszins onpasselijk liggende te bed welke zij verklaarde bij deze haar laatste wil te 
kondigen en dat op volgende manieren: 
 

- Willende dat zij begraven zou worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart en 
begraven te worden in de kerk van Olen en dat er kort na haar overlijden vijftig 
guldens missen van requiem zouden gecelebreerd worden tot lafenis van haar ziel. 
 

 
107 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Guilielmus Heylen – A.E. Wouters, nr. 1153, pag. 234.  
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- Dispositie van al haar tijdelijke goederen, waarvan zij eerst verklaarde voldaan te zijn 
van Jan Bogaerts en Franciscus Vermeerbergen haar zoon van al het voorlijf en 
korenpacht en dat dezelfden haar goederen hebben bewoond, en dat Franciscus 
Vermeerbergen alsnog moet leveren een korenpacht te vervallen op St. Andries 
1759, willende dat deze zal dienen voor volle quitte, willende dat er kort na haar 
overlijden drie veertelen koren zullen moeten gebakken worden om aan de armen 
van Olen uitgedeeld te worden. 
 

- Item prelagateerde en laat zij aan Christina Vermeerbergen haar dochter al haar 
meubelen, hout en aardebrand (turf), kleren en linnen en al wat van natuurlijke have 
is, gereserveerd het gemunt goud en zilver en bovendien alsnog dertig guldens geld 
en dat voor haar getrouwe dienst aan haar testatrice gedaan. Dezelfde is verkopende 
boven en behalve haar uitkoop gelijk haar andere kinderen hebben genoten. Dalende 
alsnu tot de dispositie van al haar erfelijke goederen op haar verstorven na de dood 
van haar man, verklaarde zij testatrice te gunnen en te maken aan haar kinderen en 
twee kindskinderen zonder het ene meer als het andere ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Christiaen Goossens en Jan 
Smedts geburen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 3         18 januari 1758 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Jan Baptist Van Elsen Peeterssone inwoner van Schaatsbergen onder 
Olen, hij comparant liggende ziek te bed, welke comparant verklaarde bij deze zijn laatste wil 
te kondigen en dat op volgende manieren: 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en het laten doen 
van een begrafenissen andere pieuse werken ter discretie van zijn broer Peeter Van 
Elsen. 
 

- Dispositie vn zijn tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke verklaarde hij 
testateur te geven en te maken in volle eigendom aan zijn broer Peeter Van Elsen 
en bij gebrek van dien aan zijn representanten, dezelfde zijn broer als enige 
erfgenaam noemende. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Schaatsbergen onder Olen, ten woonhuize en voor het 
ziekenbed van den testateur, ter presentie van Jan Cools en Joseph Van Lommel geburen 
als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N° 2         18 januari 1758 
 
Compareerde Ferdinandus Verstappen Michielssone inwoner van Oosterwijk onder 
Tongerlo, welke comparant verklaarde verkocht te hebben, zeker perceel erve zaailand 
gelegen onder Oevel groot omtrent drie zillen. Palende oost Lenaert Mortelmans nomine 
uxoris, zuid Henderick Pauwels kinderen, west meijer ’t Sijen kinderen en noord Guilleam 
Verlinden en den eerwaarde heer Wuijts # met zijn part in de heide aan “ de beijer “ tegen 
zijn verkopers broer te delen, en dat met een open conditie met hoogen en verdieren en dat 
aan Jan Baptist Verdoenck ten deze present die hetzelfde perceel erve op de voorzegde 
conditie verklaarde in koop te accepteren om en mits een som van twee honderd drie en 
vijftig guldens courant en verklaarde bovendien alsnog acht en negentig hoogen of verdieren 
te stellen. Jan Wuijts als geloofwaardige getuige hiertoe geroepen.  
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Akte N° 1         10 januari 1758 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Peeter Verboven en Elisabeth Van Dijck beiden gehuwden en ingezetenen 
van Olen op “ de weijen “, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede 
gezondheid, met ons gaande en staande welke comparanten verklaarden bij deze hun 
laatste wil te kondigen op volgende manieren: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ten last van diegenen die daartoe 
verplicht zijn. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen verklaarden zij testateuren te gunnen en te 
geven aan elkaar in volle eigendom en met volle touchte en gebruik gedurende hun 
leven, op last dat de langstlevende van hun beiden hun kind of kinderen te samen 
verwekt moet uitreiken hun naakte legitieme portie of 80 guldens te provenieren uit 
hun samen gekocht erfgoed tot deze kinderen gekomen zijn tot een ouderdom van 
vijf en twintig jaar excluderende hij testateur zijn voorkind van het eerste huwelijk 
insgelijks met zijn naakte legitieme portie, te vinden uit een schuur samen gekocht 
alsmede uit de erfgoederen op het voorzegde kind gedevolveerd van hem testateur.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekebed, ter presente van Adriaen 
Menten en Adriaen Verswijvel geburen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 

Dit x is het handmerk van Peeter Verboven verklarende niet anders te kunnen schrijven 

mits zijn ziekte.  
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Akte N°         27 december 1759 
 
Compareerden Jan Wouters en Catharina Meer, beiden gehuwden en ingezetenen van 
Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te 
hebben van Jan Meer en anderen als proviseurs van de armen van Olen, ILLe en Oosterwijk 
Tongerlo (de H. Geesttafel van Olen), een som van vijftig guldens.  
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ den oelschen “ groot een half 
bunder. Palende oost de erfgenamen Henderick Verrijdt, zuid Peeter ’t Sijen en Adriaen 
Verbist, west de St. Norbertus gilde van Tongerlo en noord Henderick Geens. Aldus gedaan 
en gapsseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Joseph Verstappen en Arnoldus Neefs als 
getuigen.  
 
De voorzegde kapitale som van vijftig (guldens) is door Merten Verstappen voor de 
kinderen Peeter Verstappen afgelegd aan den eerwaarde heer pastoor van Olen ingevolge 
zijn kwitantie luidende als volgt: den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van 
Merten Verstappen 50 guldens kapitaal van een rente competerende de tafel van den H. 
Geest alhier gestaan hebbende tot last van Peeter Verstappen dus consenterende in de 
cassering dood en op verzoek onder J. F. Van Mieghem pastoor in Olen datum 6 mei 1785 
en alzo komt deze te cesseren, dood en teniet, nu en ten eeuwige dage, actum Olen 6 mei 
1785.  
 
Akte N°         22 december 1759 
 
Compareerden Jan De Busser 108 en Anna Meir gehuwden en ingezetenen van Olen, welke 
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van den hoofdman gezworen 
Deken van de St. Sebastiaens gilde binnen Olen, een som van honderd guldens wisselgeld 
(Jan Verbist Deken en Jan Blampaerts gezworene) ... zoveel dezelfde penningen zijn 
gekomen van de erfgenamen Peeter Meir en Maria Sprengers gewezen hoofdman van de 
voorzegde Sinte Sebastiaensgilde, voor welke kapitale penningen zij comparanten beloven 
intrest te betalen van een som van vier guldens en vijf stuivers jaarlijks ... 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het lijne goor “ groot een half 
bunder. Palende oost de Heerstraat, zuid Henderick Van Gelder en Cornelis Geerewaerts, 
west Adriaen Lemie kinderen en noord de kerk van Olen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Peeter Verboven en Cornelis Geerewaerts als getuigen.  
 
Den ondergeschreven hoofdman en eedlieden van St. Bastiaensgilde binnen Olen bekenden 
ontvangen te hebben het bovenstaande kapitaal van honderd guldens met den intrest tot op 
heden datum, zodat dezelfde obligatie daarmede komt te cesseren, dood en teniet, nu en ten 
eeuwigen dage. Actum 22 februari 1784, Franciscus Vermeerbergen.  
 
Akte N°         17 december 1759 
 
Compareerden Adriaen Neijers 109 en Elisabeth Heijlen beiden gehuwden en ingezetenen 
van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Peeter 

 
108 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes De Busser – Anna El. Meir, nr. 679, pag. 138.  
109 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Neyens – Elisabeth Heylen, nr. 1710, pag. 347.  

Not. 5996: 1759  
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Anthonis als hoofdman der confrerije (gilde) van St. Ambrosius, Jan Heijlen als deken en 
Thomas Aerts en Cornelis Mans als gezworene der voorzegde gilde van St. Ambrosius, 
een som van vijftig guldens courant.  
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve gelegen achter “ het wolfsbosch “ groot een 
half bunder. Palende oost, west en noord Jan ’t Sijen en zuid de weduwe Vermeerbergen. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present Hendrick Gaublom en Peeter Bellens als 
getuigen. 
 
De ondergeschrevenen bekenden ontvangen te hebben van Elisabeth Heijlen, een som van 
vijftig guldens en met éé gulden intrest in afkwijting van voorstaande obligatie, waarmede 
deze komt te cesseren dood en teniet, in teken der waarheid hebben deze ondertekend als 
eedlieden van Sinte Ambrosius binnen Olen op 19 juli 1772. P. Anthonis hoofdman, 
Gommarus Somers deken  
 
Akte N°          10 december 1759 
 
Compareerden Louis Dassen en Elisabeth Goossens beiden gehuwden en ingezetenen 
van Oevel, welke comparanten verklaarden in wettige erfdom verkocht te hebben, zeker huis 
met binnengeleg gestaan en gelegen op en aan de Cruijsstraat onder het voorzegde Oevel. 
Palende oost de erfgenamen … en J.Truijens, zuid Amandt Bellemans erfgenamen, west 
Maria Aerts en noord de straat, groot honderd dertig roeden. Item een plek in “ de moes 
donck “ een heide, groot een half bunder. Palende oost Adriaen Swolfs, zuid Peeter 
Hendrickx kinderen, west heer Ieven en noord Amand Laenen, en om en mits een som van 
honderd en tien guldens en dat aan Guilleam Verlinden ten deze present, dewelke 
verklaarde de voorzegde huizinge cum annexis daarvoor in dank aan te nemen en te 
acepteren op conditie dat hij acceptant de voorzegde verkoop zal mogen verdieren met 
hoogen en verdieren ... en verklaarde hij Guilleam Verlinden alsnog dertig hoogen te 
stellen, welke kooppenningen zullen moeten voldaan worden ten dage der goedenissen, om 
welke genereuseteijt der verkopers veklaarden de koper en de hooger alsnog daarvoor te 
geven twee percelen land gelegen in “de cattedumpels “ onder Olen onder en in zijn 
regnoten aldaar en dat in donatie inter vivos, wat men noemde gift onder levenden. .. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen op 10 december 1759 ter presentie van Jan Baptist 
Boschaerts en Peeter Douwen als getuigen.  
 
Op 12 december 1759 verklaarde Guilleam Van Linden eerste koper de voorzegde koop 
alsnog te verdieren met zeven verdere hoogen of verdieren, present Peeter Aerts en Peeter 
Pauwels als getuigen. Op 24 december verklaarde Peeter Van Linden op de voorzegde 
koop boven de koopsom en al de gestelde verdieren alsnog te stellen twee hoogen of 
verdieren, present Peeter Barre en Adriaen Lemie als getuigen. Op 29 december 1759 is de 
kaars van ’S Heerewegen ontstoken zijnde stelde Peeter Verlinden gedurende het branden 
alsnog één hooge en is met den uitgang dezelfde koper gebeleven, present Peeter Boeckx, 
Peeter Peeters, en Michiel Verachtert schepenen in Oevel.  
 
Akte N°         10 december 1759 
 
Compareerden Jan Baptist Bosschaerts in huwelijk met Theresia Prims inwoners van 
Gelindel Zoerle Westerlo, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Peeter 
Douwen inwoner van het voorzegde Zoerle zeker zijn comparant huis met binnengeleg, 
samen groot omtrent drie honderd vijftig roeden, zo en gelijk hij verkoper het actueel 
bewoonde en heeft verkregen tegen Jan Peeters, leenroerig gestaan en gelegen tot 
Gelindel. Palende oost Marten Govaerts en de erfgenamen Adriaen Van Kerckhoven, zuid 
het Gelindelse plein, west Adriaen Wouters en Adriaen Helsen en noord Adriaen Van De 
Brande, en dat met hoogen en verdieren ... de koopsom moet voldaan zijn de dag der 
goedenis, welke Peeter Douwen ten deze present verklaarde de voorgaande effecten in 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 181 

koop aan te nemen om en mits een som van twee honderd guldens courant en verklaarde hij 
Peeter Douwen bovendien alsnog te stellen en de koop te verdieren met honderd en vijftig 
hoogen of verdieren. Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van Guilleam Van Linden en Louis Dassen als getuigen.  
 
Op 11 december verklaarde Jan Sprengers alsnog te stellen één hooge, present Peeter 
Pauwels en Marten Verachtert. Op 11 december 1759 verklaarde Peeter Douwen Janssone 
op de voorzegde koop van huis cum annexis alsnog te stellen één hooge, present Peeter 
Pauwels en Marten Verachtert als getuigen. Op 24 december compareerde Jan Heijns en 
verklaarde boven alle gestelde verdieren en koopsom alsnog te stellen twee hoogen, present 
Geerardt Bellens en Jacobus Weijnants. Dezelfde dag verklaarde Peeter Douwen eerst 
koper alsnog te stellen één hooge, present Jan Coolkens en Henderick Goublom. Op 8 
januari 1760 verklaarde Adriaen Douwen Peeterssone alsnog te stellen één hooge, coram 
de heer Mangelschots, secr. Coomans en J. B. Wuijts leenmannen. 
 
Akte N°         11 november 1759 
 
Compareerde Elisabeth Verboven weduwe Jan Meermans ten deze geasisteerd met 
Marten Verbist haar mans neef als voogd welke comparante bekende ontvangen en 
opgebeurd te hebben uit handen van Peeter Van Bijlen den ouden een som van vijftig 
guldens. 
 
Comparante stelde tot pand zeker perceel hooiwas gelegen op “ den mosbergh “ onder 
Geel. Palende oost Jan Feijen, zuid Peeter Van Hout, west Jan Verboven den langen en 
noord Michiel Verbist, groot 50 roeden. Item zeker perceel aldaar, groot één zille. Palende 
oost Geert Bellens, zuid Jan Verachtert, west ... (leeg) en noord volgens het meetboek na te 
zien ... Aldus gedaan gedaan en gepasseerd op 11 november 1759, ter presentie van Peeter 
Peeters en Jan Baptist Truijens.  
 
Den ondergeschrevene in kwaliteit van kapelmeester van Onze Lieve Vrouwe ter Gestelen 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Anthoon Smolders de somme van vijftig 
guldens van de voorzegde obligatie, tevens met den intrest tot op heden. Consenterende 
daarmede in de cassatie, 26 januari 1794. Jan C. Heijlen. 
 
Akte N°           21 december 1759 
 
Compareerde Franciscus ’t Seijen in huwelijk met Maria Catharina Van Nueten inwoners 
van Oevel, welke comparant verklaarde verkocht te hebben met hoogen en verdieren, een 
perceel erve zowel land als weide, groot omtrent een half bunder. Palende oost Jan Baptist 
Verdonck, zuid Henderick Pauwels, west den eerwaarde heer Wuijdts en noord Guilleam 
Van Linden en dat aan Marten Verachtert Michielssone ten deze present die hetzelfde 
perceel verklaarde in koop te accepteren om en mits een som van honderd en dertig guldens 
en stelde de koper bovendien alsnog tachtig hoogen op conditie dat niemand tot deze 
conditie langer zal hebben tot het stellen tot drie navolgende zondagen als wanneer het aan 
de koper vrij zal staan zonder kaarsbranding of palmslag of stokslag te doen en te laten 
ingaan zo uit kracht van deze alles ten bijweze van de verkopers (dat de koper moet dragen 
ofwel de laatste hooger) alle onkosten die hierop zullen verschijnen, dat de lijfkoop zal 
worden betaald ieder half en half ... Aldus gedaan en gepasseerd op 27 december 1759 
binnen Oevel, terpresentie van Peeter Peeters en den Eerw. heer Michael Van Bijlen.  
 
Op dezelfde datum verklaarde Peeter Verachtert op de voorzegde koop alsnog te stellen 
twee hoogen of verdieren, present Peeter Peeters en den Eerw. heer Van Bijlen. Op 28 
december 1759 compareerde Martinus Verachtert en verklaarde boven de koopsom en al 
de gestelde verdieren alsnog drie hoogen te stellen. Present, Adriaen Helsen alias 
pasbrugge en Jan Baptist Storms, getuigen.  
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Den ondergeschreven bekende op volde van deze koop te kort te blijven honderd guldens 
die hij eerstdaags zal voldoen zijnde de meer rest op heden voldaan. Actum 14 januari 1760. 
Martinus Verachtert, Franciscus ’t Sijen. Dit is voldaan aan Francisus ’t Sijen op 29 
december 1760.  
 
Akte N°          20 oktober 1759 
 
Compareerden Cornelis Cluijdts, Adriaen Cluijdts, Adriaen Maes nomine uxoris, 
Guilleam Rochus 110 hun sterkmakende voor hun mede deelhebbers, allen erfgenamen van 
Cornelis Cluijdts, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben zekere weide met 
publieke oproepingen gelegen in “ den honinck “. Palende oost Guilleam Verluijten, zuid de 
erfgenamen Marten Cools, west de Honinckstraat en noord Adriaen Douwe, groot omtrent 
één zille, en dat aan Adriaen Douwen ten deze present die dezelfde weide alzo in koop 
accepteerde om en mits een som van twee en tachtig guldens courant. 
 
Koper stelde boven de koopsom zes hoogen of verdieren welke kooppeningen zullen 
moeten voldaan worden ten dage der goedenisse, hetwelke hij koper beloofde daarvoor 
verbindende zijn persoon en goederen waar en op welke plaats gelegen. Compareerde ten 
deze mede Michael Verachtert dewelke verklaarde te consenteren in deze verkoop en zijn 
recht daarvan af te staan. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie 
van Meester Marten Meijnten en Adriaen Lemie als getuigen.  
 
Op heden 5 november 1759 is de kaars met consent van de verkopers en koper ontstoken 
van ’s heerenwegen en is koper gebleven Adriaen Douwen voor de som en vedieren als 
voor. Actum in collegio dic ut ante  
 
Akte N°         18 oktober 1759 
 
Compareerden Jan ’t Seijen en Jan Meir beiden ingezetenen van Olen, den eerste 
comparant oud schepene en omtrent zeventig jaar en de tweede comparant oud 
armenmeester ook omtrent zeventig jaar oud, welke comparanten verklaarden op eed in het 
aankomen van hun officie of ambten ter rekwest van schepenen en regeerders van Olen 
waar en waarachtig te wezen dat aan de gemeente van Olen of schepenen voor het gehele 
corpus aan hun is gegeven bij donatie inter vivos, door den Eerw. heer Vekemans gewezen 
kapelaan binnen Olen, om redenen hem moverende, zeker huis gestaan in de Plaetse van 
Olen om te gebruiken tot een gerechtshuis tot dienst van de gemeente Olen dat hetzelfde 
gegeven huis en hof jaarlijks het gebruik der gemeente plaats of kamer is renderende in 
huur, acht en twintig guldens eens. Dat daar nodig is voor reparatie jaarlijks tien guldens, 
tenminste alzo het voorzegde huis nooit door den voorzegde heer Vekemans voltrokken of 
volmaakt gemaakt is tot op heden ten dage. Verklarende zij comparanten ten deze te 
hebben gedaan zonder persuatie of inductie van iemand dan alleenelijk ten gunste van iets 
... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus ’t Sijen en Sieur 
Paulus (Josephus) Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte           13 oktober 1759 
 
Compareerden Geeraerdt Bellens Martenssone in kwaliteit als voogd over de kinderen 
Adriaen Verbist en Maria Bellens, welke comparant bekende verhuurd te hebben een 
hofstede gestaan en gelegen tot Olen aan “ den Doeffenschen heijkant “, onder Olen zo en 

 
110 In korte beschrijving van deze akte stond eerder vermeld: i.p.v. Guilleam Rochus, Cornelis  
 Bouwen, allen erfgenamen van Cornelis Cluijdts. 
 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Guilielmus Rochus – M.Cluijdts, n. 1954, pag. 394.  
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gelijk dezelfde hofstede laatst is verhuurd en in gebruik geweest is bij Jan Verwimp en zijn 
huisvrouw en deze alsnog actueel in gebruik heeft en dat aan Peeter Van Doninck, ten 
deze present, ingezetene der stad Herentals, die hetzelfde voor hem en zijn huisvrouw alzo 
in huur accepteerde om en mits een som van 47 guldens voorlijf en negen en twintig 
veertelen koren jaarlijks. Zijnde daarbij gevoegd “ het cleijn eijnde “ in de schuur staande bij 
het huis van Joseph Meir kinderen tot Doffen en dat zo voor den termijn als voorzegd ... 
 
item sal pachter geen gesagh hebben aen het huijs nochte erfve van Arnolus Zeelandt 
gelijck Jan Verwimp heeft gehad ... 
 
Compareerde ten deze mede Jan Van Doninck broer van de comparant dewelke verklaarde 
zich als borg te stellen voor de voorzegde jaarlijkse huur en korenpacht. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Bellens en Arnoldus Van Zeelandt als 
getuigen.  
 
Akte N°         11 oktober 1759 
 
Compareerden Joannes Augustinus Verheijen inwoner van Noorderwijk op “ het 
schremen haege “, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Andries Mans en 
Marianna Daems zijn huisvrouw zeker huis, schuur met kamer en hof te samen groot 
omtrent de 26 roeden te bouwen en te timmeren ter grootte in lengte volgens Herentalse 
maten vijf en vijftig voeten aan de buiten “ plaijen ofte plaeten “ en in de breedte of in de 
binnen de stijlen vijftien voeten “ ende de afhane volgens gelijck het sal water passe comen 
... ” en dat te voltrekken en bewoonbaar te maken voor half maart 1760 als wanneer hij 
Andries Mans beloofde de voorhuizinge cum annexis predictie aan te nemen om en mits 
een som van zestien guldens jaarlijks, zodat het eerste jaar huur ingang zal nemen van 
betaling half maart 1761 en dat zo voor een termijn van tien jaar ... 
 
item ofte den verhuerder in’t op bouwen meerder quaeme te verbouwen als twee hondert 
guldens courant sal hij pachter jaerlijckx moeten geven voor intrest geduerende sijne huere 
jaerlijckx eenen stuijver per gulden boven de voorsegde gelimiteerde somme van sesthien 
guldens ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Peeter 
Kempenaers en Peeter Jan Struijfs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Hiervoor is veranderd dat den huurder met negen jaar mocht scheiden en ingeval voor St. 
Bavo mis in het negenste jaar op te zeggen en bij fout den huurder continueren voor acht 
jaar ’t huurders keuze alleen. 
 
Den ondergeschrevene bekende niet tegenstaande de bovenstaande huur en vermits het 
huis in formaat is groter gebouwd zo beloofde hij om redenen hem moverende jaarlijks voor 
huishuur vrij te stellen, betalende één en twintig guldens vervallen het eerste jaar half maart 
1761. Hendrick Mans. 
 
Akte N°         8 december 1759 
 
Compareerden Peeter Van Lommel ten deze geautoriseerd van Catharina Van Lommel 
zijn zuster ten deze mede comparerend enerzijds, Guilelmus Van Houdt inwoner van 
Zoerle Westerlo in huwelijk met Dimphna Derboven tot hetgene nabeschreven 
geautoriseerd van Margaretha Verborghstadt weduwe Jan Baptist Derboven anderzijds, 
welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn over zekere kwesties van rente 
die was staande tot last van Franciscus Geuwen en Anna Van Houdt den eerste 
comparant zijn grootvader volgens zeker manuele rentbekentenis daarvan zijnde en dat in 
de manieren hierna volgende: 
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Eerste akkoord dat de eerste comparanten de voorzegde rente zullen mogen kwijten met 
den intrest van dien met een som van zes en negentig guldens courant en dat binnen een 
maand na datum dezer en bij fout zal deze rente haar cours nemen gelijk dezelfde voor deze 
cours heeft gehadt en betaald is geweest, en zal den eerste comparant zijn vrouw of 
vrouwenmoeder geen verder recht of pretentie meer hebben tot last van de eerste 
comparanten of aktie hebben. 
 
Compareerde ten deze mede Adriaen Van Houdt inwoner van Schobbroeck in huwelijk met 
Dimphna Van Roij welke comparant verklaarde zich te stellen als cautionaris voor de som 
van zes en negentig guldens courant daarvan makende als zijn eigen schuld op hem 
nemende en de eerste comparanten daarmede te ontlasten. Welke tweede comparant 
verklaarde de voorzegde Adriaen Van Houdt daarvoor alzo te accepteren en in dank aan te 
nemen en alzo verdere pretexta (voorwaarden) meer te hebben of te behouden in enige 
manieren maar dezelfde daarvan te ontlasten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Joseph Van Lommel en Peeter Verwimp als geloofwaardige getuigen hiertoe 
geroepen. 
 
Den ondergeschrevene Guilleam Van Houdt in huwelijk met Dimphna Derboven bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Van Houdt inwoner van Schobbroeck, borg in 
het bovenstaande akkoord betalende voor Peeter Van Lommel en Catharina Van Lommel 
Josephkinderen daar moeder van was Maria Geuwen de voorzegde zes en negentig 
guldens gevende daarvoor cessie van actie aan ditto Adriaen Van Hout tot Schobbroeck 
met gelofte in forma. Actum Olen 24 maart 1760.  
 
Akte N°           8 oktober 1759 
 
Compareerde Michiel Oniaerts en Maria Gebruers beiden gehuwden en ingezetenen van 
Schaatsbergen onder Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Peeter Vertommen een som van honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden tot pand zekere weide gelegen tot Schaatsbergen onder Olen. 
Palende oost de weduwe Vermeerbergen, zuid Peeter Smedts, west dezelfde weduwe 
Vermeerbergen en noord de erfgenamen of kinderen Adriaen Gebruers, groot omtreznt een 
half bunder, genaamd “ het ovencot “. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Cornelis Geerewaerts en Adriaen Lemie als getuigen.  
 
Den onderschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter De Meulder, een som van 
honderd guldens courant met al de verlopen intresten waarvan deze is dienende voor volle 
en absolute quitte, dienvolgens dood en teniet, nu en ten eeuwigen dagen. Actum 27 
augustus 1773. Maria Leirs verklaarde niet te kunnen schrijven, present Peeter De Ceuster 
mits de penningen door dezelfden zijn geteld mits hij het voorzegde perceel heeft gekocht.  
 
Akte N°           2 oktober 1759 
 
Compareerden Hendrick Baeten 111 Christofferssone en Anna Bruijnseels beiden 
gehuwden en ingezetenen van Olen in het gehucht van Schaatsbergen, welke comparanten 
bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van den Eerw. heer Proost der Norbertijnen 
van Herentals, een som van twee honderd guldens courant.  
 
Comparanten stelden tot pand en wel speciaal hun respectieve kindsgedeelte gelegen tot 
Olen en Wiekevorst, en speciaal zeker perceel erve gelegen tot Noorderwijk omtrent het 
kasteel. Palende oost Adriaen Peeters, zuid Marten Daems, west de erfgenamen Henderick 

 
111 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Henricus Baeten – Anna Maria Bruynseels, nr. 48, pag.10.  
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Soeten en noord den heer Baron ’t Serclaes heer van Noorderwijk, groot omtrent een half 
bunder.  
 
Aldus gedaan en gepsseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Lemie en Guilleam Van 
Mechelen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°          29 september 1759 
 
Compareerden Michiel Wilms en Geeraerdt Bellens als voogd over de kinderen Jan 
Bellens 112 en Maria Wilms ten deze present Michiel Bellens en Marten Bellens, welke 
comparanten verklaarden zekere hofstede verhuurd te hebben, gelegen in “ de Vierhuijsen “ 
onder Olen zo en gelijk hetzelfde in gebruik is bij Peeter Heijlen actuele pachter en dat aan 
Adriaen Govaerts en Anna Maria Verschueren, ten deze present die hetzelfde in huur 
accepteerden om en mits een som van veertig guldens voorlijf en acht en twintig veertelen 
koren ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd op 29 september 1759, ter presentie van Peeter Van Bijlen en 
Jan Verborgt als getuigen.  
 
Akte N°          29 september 1759 
 
Compareerde Jan Van Hove in huwelijk met Maria De Busser, inwoners van Olen, welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, weide en landerijen 
met de heiden daaraan gelegen, gestaan en gelegen tot Hezewijk onder Olen, daar Peeter 
Peeters als laatste pachter op heeft gewoond, en dat aan Peeter Heijns inwoner van 
Oosterwijk Tongerlo, ten deze present die het voorzegde huis cum annexis in huur 
accepteerde om en mits een som van twee en twintig guldens voorlijf en acht veertelen 
koren en één veertel boekweit jaarlijks ... 
 
Actum binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Hout en Peeter Van Lommel als getuigen. 
 
Akte N°         26 september 1759 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Catharina Van Dijck Franciscusdochter daar moeder van was Anna 
Heijlen, inwoonster van Morkhoven en ziek van lichaam, welke comparante bekende bij 
deze haar laatse wil te kondigen en dat op volgende manier: 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde en het laten 
celebreren van een begrafenismis en andere solemniteiten ter discretie van de 
testatrices vader, willende dat er kort na haar overlijden zullen moeten gecelebreerd 
worden 200 missen tot lafenis van haar ziel alsmede tot lafenis van de ziel van haar 
moeder. 
 

- Item wilde zij testatrice dat er na haar dood moeten gecelebreerd worden drie 
jaarlijkse gezongen missen bij vorm van jaargetijde, te weten één op den sterfdag 
van haar testatrice, en één op de sterfdag van haar moeder Anna Catharina Heijlen 
en één voor haar grootmoeder Catharina Vranckx ook op dezelfde verjaardag, tenzij 
de kerk enig belet had, in dat geval mogen andere volgende dagen genomen worden 
en dat te beginnen op de eerste verjaardag van haar tesatrices afsterven. Willende zij 
testatrice dat voor ieder jaargetijde na de dood van haar vader zal moeten geteld 

 
112 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Bellens – Maria Willems, nr. 153, pag. 32. 
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worden uit haar na te laten goederen aan de Kerk van Morkhoven een som van 300 
gulden. 
 

- Dispositie van al haar haafelijke en erfelijke goederen, actiën en kredieten, verklaarde 
zij testatrice te gunnen en te geven aan de heer Franciscus Van Dijck secretaris in 
Morkhoven haar vader, deze haar enige en universele erfgenaam noemende.  

 
Aldus gedaan en gepsseerd binnen Morkhoven, ten woonhuize en voor het ziekenbed van 
de testatrice, ter presentie van Adriaen Deckers en Peeter Verheijen geburen als getuigen 
hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°         17 september 1759 
 
Compareerden Peeter Feijen ter ene zijde en Jan Franciscus De Bruijn in huwelijk met 
Catharina Feijen de dochter van de eerste comparant ter andere zijde, welke comparanten 
verklaarden samen tot akkoord gekomen te zijn over alle kwesties die er tussen hun alreeds 
gemaakt waren en alsnog zouden kunnen gemaakt worden  
 
Als tot eerste akkoord werd gemaakt dat beide partijen elkaar zullen helpen pachten en 
samen alle landerijen behoorlijk te bezaaien met granen, dorsen en te verkopen tot 
gemeenschappelijk profijt en alle schulden te vereffenen en te betalen uit de haafelijke 
effecten. Indien zij met de haafelijke effecten niet toekwamen om al de schulden “ den 
boedel raeckende “ te betalen, waarook ingebrepen is den uitkoop van de tweede 
comparanten volgens testament, daaroe zal hij eerste comparant zijn erfelijke goederen 
onder Geel verkopen ... 
 
Gevende hij Peeter Feijen van nu af onherroepelijk macht en procuratie aan de voorzegde 
Franciscus De Bruijn en Catharina Feijen om zijn eerste comparants erfelijke goederen 
gelegen onder Geel publiekelijk te verkopen tot voldoening van zijn voorzegde testamentaire 
uitkoop ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Geeraert Bellens en 
Peeter Anthonis als getuigen.  
 
Akte N°          17 september 1759 
 
Compareerde Adriaen Van Marooij weduwnaar van Maria Goolaerts inwoner der bijvang 
van Herentals, ten deze geassisteerd met Jan Anthonissen als voogd over zijn kinderen, 
welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Peeter 
Vertommen ook inwoner van het voorzegde Herentals, een som van honderd guldens 
courant … 
 
Comparant stelde tot pand het huis met binnengeleg gestaan tot Veldhoven onder Herentals. 
Palende oost de gemeente, zuid de heer secretaris De Vries nomine uxoris, west zijn 
eigendom en ook noord. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan 
Meir en Peeter Barre.  
 
Den ondergeschrevene Peeter Vertommen bekende ontvangen te hebben van de voogden 
van de kinderen Maria Goolaerts verwekt met Adriaen Taijmans als degene verwekt met 
Adriaen Goijlaerts 113 het voorzegde kapitaal met alle intrest tot op heden, waarmede de 
voorzegde rente komt te cesseren dienvolgens dood en teniet, dezen 20 oktober 1765. 
 

Akte N°          16 september 1759 
 
Testament:  in den naeme ons heere amen  

 
113 mogelijk bedoeld Adriaen Van Marroije 
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Compareerden Jan Heijlen 114 en Catharina Peeters, beiden gehuwden en ingezetenen van 
Oevel, actueel alhier binnen Olen, beiden gezond van hart welke comparanten verklaarden 
bij deze hun laatste wil te kondigen op volgende manieren: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de langstlevende 
van hun beiden, willende dat er na ieder overlijden een veertel koren zal gegeven 
worden aan de armen van Olen, om gedeeld te worden “ aen de schaemele huijs 
armen “ tot lafenis hunner zielen. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke goederen 
gunnen en geven zij deze aan elkaar in volle eigendom en volle touchte en gebruik 
gedurende hun leven. Daarboven dat de langstlevende de erfelijke goederen mag 
verkopen tot afkwijting van al hun actieve en passieve schulden, de overschietende 
erfelijke goederen moeten gaan volgens lokale coustumen alwaar dezelfde zulle, 
bevonden worden. Dit op last dat de laatstlevende hun drie kinderen eerlijk zullen 
moeten opbrengen en onderhouden tot den ouderdom van achttien jaar. Al hun 
goederen zullen niet mogen verdeeld worden tot het jongste kind een behoorlijke 
ouderdom bekomen heeft, en tevens zal de lagstlevende van hun beiden aan ieder 
kind hetzelfde voor uitzet geven, een koe of vijf en twintig guldens met twee veertelen 
koren in plaats van hun moederlijke of vaderlijke legitieme portie, dit ten keuze van 
dezelfde kinderen.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter Barre en Peeter Pauwels geburen als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°         10 september 1759 
 
Compareerden Adriaen Lemie Peeterssone, inwoner van Olen welke comparant bekende 
ontvangen te hebben van Jan Baptist Matthijs Martenssone ook inwoner van Olen, een 
som van vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel weide gelegen onder Oosterwijk Tongerlo, groot 
omtrent honderd vijftig roeden. Palende oost Jan ‘t Sijen, zuid Peeter Dillen kinderen, west 
Adriaen De Ceuster en noord Adriaen Verstappen erfgenamen. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Mols en Peeter Paulus als getuigen hiertoe 
aanzocht.  
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Adriaen Lemie Adriaenssone 
het bovenstaande kapitaal van vijftig guldens courant met al de verschenen intrest en deze 
voor eeuwig teniet doende. Actum Olen 21 december 1760, ter presentie van J. B. Soeten 
en Peeter Paulus als getuigen. 
 
Akte N°          10 september 1759 
 
Testament:   In den naeme Godts amen  
 
Compareerden voor mij ondergeschreven notaris de heer en meester Joannes Hufkens 
licentiaat in beide de rechten etc. en Juffrouw Anna Catharina Van IJsendijck zijn 
huisvrouw, ingezetenen der stad Herentals, den eerste comparant gezond van lichaam en 
zijn huisvrouw enigszins ziekelijk, beiden met ons gaande en staande, welke comparanten 
verklaarden bij deze hun uiterste wil te kennen te geven en verklaarde tevens te landeren en 

 
114 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Heijlen – Catharina Peeters, nr. 1163, pag. 236.  
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te approberen hun voorgaande testament en tot hun naardere begeerten dat de altijd 
durende wekelijkse mis daarbij vermeld zal gecelebreerd worden door hun zoon de Heer 
priester Franciscus Josephus Hufkens gedurende gans zijn leven en dat de honoraria 
daarvan tot acht stuivers voor iedere mis zullen gevonden worden en daarmede belast zullen 
zijn en blijven (op)zeker perceel land gelegen buiten “ de santpoerte “ dezer stad op den 
hoek van de Herebrockx straat, groot omtrent drie vierendelen actueel in huur bij Jan 
Verboven.  
 
Item zeker perceel weide gelegen in “ ’t herebrock “ buiten de voorzegde zandpoort, 
wezende “ het ront herebrock “ gekomen van den heer Gouverneur Van IJsendijck uit 
hoofde van zijn ouders, voor deze in huur gebruikt geweest bij Peeter Van Meerbergen 
gelegen achter zeker perceel erve daar actueel huurder van is Christiaen Cats en voor deze 
toebehoord hebbende aan Jan Verbraecken. Hiervan zal de voorzegde zoon gedurende zijn 
leven hebben en profiteren voor honorarie van missen, tien stuivers, waarna dezelfde zal 
moeten gecelebreerd worden à rate van 8 stuivers zoals voorschreven was.  
 
Verder wilden en begeerden de codicillateuren dat hun zes kinderen actueel nog niet in staat 
wezende als wanneer zij tot staat zullen komen zullen moeten hebben en genieten ieder een 
som van zes honderd dertig guldens courant geld eens en tot dien de goederen effecten of 
waarde die er gelijk hun zoon de secretaris van Hoboken heeft genoten volgens het biljet bij 
de codicillateuren op hodie ondertekend. Welke sommen van zeshonderd guldens aan de 
voorzegde codicillateuren kinderen komen tot staat te geven de langstlevende ter rente zal 
mogen te lichten op de gemeenschappelijke geconquesteerde 115 goederen of hun 
patrimoniele goederen half en half, waarop de langstlevende ook zal vermogen bezetten en 
realiseren de kapitale sommen daarmede hij tot deze datum zijn belast of ten sterfdag van 
den eerststervende zoude mogen belast wezen of zoveel van hun voorzegde erfgoederen 
hetzij geconquesteerde of hun patrimonliele of matrimoniele half en half mogen verkopen tot 
betaling van de voorzegde uitzetten en hun schulden daarmede zijn belast niet tegenstaande 
het recht van devolutie waaraan de codicillateuren bij deze wel expresselijk zijn 
renuntierende en derogerende. 
 
Item verklaarden zij te approberen de institutie van hun kinderen in gelijke delen en porties 
met hun voorgaande disposties van uiterste wil gedaan zonder enig voordeel of prerogatieve 
van ouderdom in hun leengoederen als in de institutie van de langstlevende in de touchte in 
al hun goederen daartoe andermaal gebruikende hun brieven van octrooi ten dien einde in 
de Souvereine Raede van Brabant verworven op 9 december 1735 geparafeerd en 
ondertekend J. B. Lauwens, behoudelijk dat de codicillateuren wel expresselijk revoceren, 
dood en teniet doen de clausulen van sucstitatie fide comis 116 geinsereerd in hun 
voorgaande testamentele dispositie ingeval enig of meer van hun kinderen zonder wettige 
geboorten of onder hun ouderdom van 25 jaar kwamen te sterven is de wil van de 
codicillateuren dat al hun kinderen hetzij wettige kinderen achtergelaten, of geen gekomen 
zijn tot competente ouderdom, van hun respectieve parten en delen zullen vrij wezen en 
daarvan mogen disponeren zo bij onder de levende als bij uiterste wil. 
 
Stellende en kiezende de codicillateuren voor testamentele voogd na de dood van de 
langstlevende over hun kinderen dia alsdan nog minderjarig zullen zijn hun zoon de Heer 
preister Franciscus Josephus Hufkens daarvan excuserende de oppermomboir dezer stad 
en hun daar wel expresselijk uitsluitende. Eindelijk leggen de codicillateuren voor mij notaris 
en ondergeschreven getuigen over hun verdere dispositie bij besloten vorm *, verklarende 
daarin te wezen hun verdere disposite en uiterste wil ... 
 

 
115 Conquesteren: verkrijgen.  
116 Successiewet: de successiewet regelt de fiscale gevolgen bij vererving of schenking. 
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Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de codicllateuren binnen Herentals, ter 
presentie van Jan Verboven en Nicalaes Cools geburen als getuigen hiertie aanzocht. 
 
Inliggende blad: oorspronkelijk dichtgeplakte en verzegelde brief.(* = besloten vorm) 
 
Dit verclaerden de codicillateuren te wesen hunne naerder besloten dispositie beroepen bij 
hunne codicille op heden thien november 1759 voor mij notaris ende getuijgen gedeposteert 
die niet en sal moghen geopent worden naer de doodt van den codicillateuren, J. Hufkens, 
A. C. Van IJsendijck  
 
Den onderschrevenen verclaeren alnoch hunnen uijtersten wille en begeersts te wesen dat 
hunnen sone Laurentius Henricus Hufkens secretaris van Hoboken naer de doodt van den 
lancklevenden van hun beijden ter gemeijne deijlinge ten behoeve van sijne oudere broeders 
en susters sal moeten inbrengen ... de somme van twee duijsent acht hondert en twee en 
vijftig guldens courant geldt bij hem van de ondergeschrevene ontfangen en genoten tot sijn 
abantement 117 volgens sijn obligatie des aengaende ten behoeve van de onderschreven 
verleden en bij hem onderteeckent op den sesden april 1700 vijftig dogh sonder ... oft intrest 
daer van te moeten betaelen niet tegenstaende sijn econtrarie geloofte bij den voors. acte 
gedaen, oft immers soo lanck sal moeten stille staen tot dat sijn broeders en susters daer 
tegens sullen wesen geegaleert en vergeleecken uijt de gereeste goederen bij den 
ondersten aghter te laeten. 
 
Verclaerende de ondersten voorder dat hunnen voors. sone den secretaris van Hoboecken 
L. H. Hufkens tot staet van den ondersten boven dien alnoch heeft ontfanghen en genoten 
de somme van sesse honderd guldens courant geldt volgens des selfs schriftelijkc acte van 
dathe 26 april 1755, en bovendien alnoch vier dossijnen soo onderhemdens als boven 
hemdens, sesse paer slaepelaeckens, een dossijn servetten, een half dossijn 
ommelaeckens, een half dossijn handtdoecken een dossijn tinne tallioren, drij tinne schotels, 
drij silvere lepels en forsietten, sesse flauwijnen met een bedde en sarsie. 
 
Item is den uijtesten wille en begeerte der onderschrevene dat hunne sone Anthonius 
Marck Hufkens drossaerd van Grobbendonck ... insgelijck ter gemeijne deijlinge naer de 
doodt van den lancklevende van hun beijden sal moeten inbrengen ... ierst de somme van 
hondert twintig ... sauvrijnen 118, uijtmaeckende volgens de tegenwoordighe evaluatie 
duijsent eenen sestigh guldens courant geldt item de somme van hondert pattacons 
beloipende twee hondert tagentigh guldens item negentigh guldens courant geldt, item en 
ten leste tagentigh guldens of neghen ... souvrijnen door ons aan hem tot zijn abantement 
voorts uitesette en geavanceert oft soo lanck sal moeten uittestaen tot dat sijn broeders en 
susters daer tegens sullen wesen geegaleert uijt de ierste en gereeste en offerten van de 
onderschrevene aghter te laete. Verclaerende de ondersch. dat hunne eerste twee sonen 
noch merckelijcke meerderen somme van hunne ouder/ouders hebben ontfangen en 
genoten .. 
 
Item sal hunnen sone L. H. Hufkens secretaris van Hoboecken voor hem geinterponeert en 
verleden ten behoeve van Juffr. Anna Christina Biedeijckx grootmeesteresse van den 
begijnhove deser stadt voor een somme van drij hondert guldens wisselgeld, den vorsten 
hunnen sone van de voors. Juffr Biedijckx ter rente gelicht en daer vooren sijne vader ... 
gelijck borge is gebleven ... 
 
Voirders prelegateeren de ondersschrevene en maecken voor uijt aen haer vier doghters 
Thresia Hufkens, Marie Francoise Hufkens, Anna Catharina Hufkens en Maria 
Catharina Hufkens ieder vijf hondert guldens courant geldt en dat bij forme prelegaet om 

 
117 Abandonnement: recht in bepaalde gevallen.  
118 Souvereign uit 1864: engelsche gouden munt.  
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reden hun moverende. Dit verclaeren de onderschrevenen alnoch te wesen hunnen 
uijtersten wille willende en begeerende dat het selve sal wirden gebreght tot hunne 
testamentele dispositien ... neffens de selve sijn volcoemen effect sal sorteren ’t sij bij forme 
van testament codille donatio onder de ... oft ter saecke des doodts en soo het alderrest can 
bestaen niet tegenstaende … aldus gedaen en bij ons ... binnen destadt herenthals desen 10 
september 1759 ... 
 
Depost prelegateerde die codicillaeurs aan haar vier dochters Juffr. Theresia Hufkens, 
Maria Francoise Hufkens, Anna Catharina Hufkens en Maria Catharina Hufkens om 
onder hun in vier egale parten en delen na de dood van hun moeder codecillatrice in deze 
gedeeld en gepartageerd te worden, al haar klederen en linnen en al hetgene dat wat tot 
haar lichaam gediend heeft ; met haar goude diamanten kruis, “ haere oorboeckels, silveren 
beugel met de tesse, haer silvere scheer met den silveren haeck ende ketinghe met noch 
eenighe haecken ende ketinghen sonder scheer met de diamanten ringen ende oorbockels 
die haere dochters actueel hebben: van welcken diamanten ringhen ende cruijs de 
langstlevende voor ieder van hun sal moeten doen maecken een diamanten cruijs “, en de 
rest moeten doen in staat stellen om bij hun voorzegde dochters gebruikt te kunnen worden 
alles op zijn kosten en bij vorm van prelegaat. Actum als boven.  
 
Akte N°         7 september 1759 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Adriaen Lemie laatste weduwnaar van Anna Hufkens inwoner van Olen, 
welke comparant gezond van hart verklaarde bij deze zijn laatste wil te kondigen op 
volgende manieren: 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde in de parochiale 
Kerk van Olen onder of omtrent de zerk of begraafplaats van zijn zoon Jan Lemie, 
willende hem nagedaan worden een eerlijke uitvaart met dertig missen door de 
pastoor van Olen, item dertig door den onderpastoor die er dan is. Item dertig door de 
Eerw. paters Capucienen. Item dertig door de Eerw. paters Minderbroeders. Item 
dertig missen door de Eerw. paters Augustijnen tot Herentals en tot slot dertig missen 
te geschieden door een seculiere of reguliere priester geboortig in de parochie van 
Olen, en dit te geschieden kort na zijn overlijden en ingeval van geen belet allemaal 
missen van requiem. 
 

- Dispositie van al zijn haafelijke goederen en erfelijke goederen. Ten eerste 
prelegateerde en maakt hij aan Jan Thooremans en Maria Catharina Lemie zijn 
dochter al zijn kleren en linnen en bed en wat voor have gerekend kan worden (alleen 
gereserveerd zijn geld) en dat voor hun getrouwe diensten aan hem betoond. Item 
maakte hij aan Maria Anna Lemie zijn dochter in huwelijk met Adriaen Vekemans, 
ten eerste het huis, schuur, stal, hof en binnengeleg, groot honderd vijftig roeden, 
gestaan en gelegen in de Plaetse van Olen. Oost de weduwe Vermeerbergen, zuid 
Peeter Verbist, west de Plaetse van Olen en noord Marten Heijlen Peeterssone. Item 
“ den groote wouwer “ gelegen onder Olen in de Stadtse straat, groot vierhonderd 
roeden gekomen van Adriaen Peeters en Maria Peeters Janskinderen. Item “ het 
broeckx hof “ oostwaarts gelegen aan de voorzegde straat, van dezelfden gekocht. 
Item “ de haegdooren “ gelegen omtrent dezelfde straat onder Tongerlo, groot 
omtrent honderd vijftig roeden. Item “ den honinck dries “ gelegen onder Olen 
gekomen van Adriaen Peeters en Maria Peeters. Item prelegateerde en maakte hij 
aan dezelfde Maria Anna Lemie zeker perceel land genaamd “ het groot block “, 
gelegen aan de Noorderwijkse straat onder Tongerlo, groot omtrent honderd dertig 
roeden, gekomen van Maria Peijs erfgenamen. Item aan dezelfde een ander part 
gelegen daaraan de voorzegde straat genaamd ook “ het groot block “ gekomen 
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van koster Heijlen, groot 130 roeden ook onder Tongerlo. Item “ het heijblock “ met 
het boske aan de Stadsestraat onder Tongerlo, groot honderd en vijftig roeden, 
gekomen van zijn ouders. Item “ den loockert “ gelegen aan de voorzegde 
Noorderwijkse straat, zijnde zaailand, ook gekomen van koster Heijlen, groot drie 
honderd roeden onder Olen. Item “ de cattestraet “ gelegen aan “ de weue “ onder 
Olen, gekomen van dezelfde koster Heijlen, groot een half bunder. Item “ het 
keskens ven “ gelegen onder Olen, gekomen van Adriaen Goossens kinderen, 
groot twee honderd vijftig roeden. Item een perceel land gelegen tot Doffen, gekomen 
van Servaes Janssens alias Cranssens Servaes en Adriaen Van Eijnde gelegen 
onder Olen. Item een perceel hooiwas op “ den mommaert “ gekomen van Maria 
Verboven. Item “ moonsens bemdeken “ gelegen aan de Poesdijk onder Olen, 
gekomen van Adriaen Moons, groot 80 roeden. Tot slot prelegateerde en maakte hij 
aan de voorzegde Maria Anna Lemie in huwelijk met Adriaen Vekemans zeker 
perceel hooiwas genaamd “ den oosterdonck “ gelegen onder Olen in het gebroekt, 
gekomen van de voorzegde Servaes Janssens, met honderd guldens in een 
kruisende rente van driehonderd guldens staande tot last van Marianna Verachtert 
weduwe van Peeter Lemie over koop van de testateurs have op de last dat zijn 
voorzegde dochter Maria Anna Lemie zal moeten tot haar last nemen op de 
voorzegde goederen zes honderd guldens van de testateurs kruisende renten (akte 
onderaan sterk beschadigd).  
 

- Item maakte hij aan Maria Catharina Lemie zijn dochter in huwelijk met Jan 
Thooremans honderd guldens uit de voorzegde rente tot last van Maria Anna 
Verachtert en honderd guldens aan Maria Anna Anthonis dochter van Elisabeth 
Lemie te vinden uit de voorzegde rente van Maria Anna Verachtert. Item maakte hij 
aan de voorzegde Maria Anna Anthonis zeker perceel land gelegen tot Doffen 
onder Olen, groot twee honderd tachtig roeden, gekomen van Geeraerdt Laenen. 
Item “ het wuijt van mol “ gekomen van Jan Luijten nomine uxoris, groot honderd 
tachtig roeden, gelegen in “ de langels “ onder Olen. Item “ den dierentijdt “ 
gekomen van Joseph Van Lommel nomine uxoris, groot honderd dertig roeden, ook 
gelegen onder Olen in de voorzegde “ langels “. Item maakte hij aan Maria 
Catharina Lemie zeker perceel erve genaamd “ de rijdt “ gelegen onder Olen, groot 
drie honderd roeden gekomen van Adriaen Wouters kinderen. Item “ tijsens 
cransens heijde “ gelegen aan de Tenschestraat onder Olen, gekomen van Mattijs 
Mattijs kinderen, groot zes honderd roeden. Item zeker perceel erve “ de befte “ 
genaamd, gelegen tot Schaetsbergen onder Olen, groot twee honderd roeden. Item 
wilde hij testateur en begeerde het hem dat ingeval Maria Anna Anthonis zijn 
dochters dochter kwam te sterven voor haar vieren twintigste jaar gekomen te zijn 
van de voorzegde geprelegateerde erfgoederen niet zal mogen disponeren maar dat 
dezelfde zullen moeten komen op de kinderen van Jan Thooremans en Maria 
Catharina Lemie, tenzij dat Maria Anna Anthonis wettige kinderen kwam achter te 
laten.  

 
En het was de wil en debegeerte van hem testateur dat den aftrek van zijn voorzegde 
erfgoederen niemand zal logen profiteren voor en alleer de begrafenis en de missen daaruit 
zullen zijn betaald en voldaan. Komende tot de dispositie van contante penningen, acties en 
kredieten tevens van uit zijn erfgoederen overschietende, verklaarde hij testateur te gunnen 
en te geven aan Maria Anna Lemie en aan Maria Catharina Lemie zijn dochters aan Maria 
Anna Anthonis zijn dochters dochter dezelfde zijn erfgenamen noemende, op last en 
restrictie dat er op zijn begrafenis alsnog zal moeten gebakken worden een veerteel koren 
voor de armen die in zijn lijkmis zullen zijn.  
 
Dit testament revocerende, casserende en dood en teniet doende alle voorgaande 
testamenten voor deze gemaakt ... (zie akte 14 januari 1756). Aldus gedaan en gepasseerd 
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binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan Baptist Verheijen en 
Cornelis Geerewaerts als getuigen en geburen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°         26 augustus 1759 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Michiel Goor 119 en Elisabeth Cremers beiden gehuwden en ingezetenen 
van “ Den Doeffensen heijkant “ onder Olen, welke eerste comparant ziek liggende te bed 
en zij comparante gezond van hart, welke comparanten verklaarden hierbij hun laatse wil te 
kondigen. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en ander pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden.  
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel hun haafelijke als hun erfelijke 
goederen maken zij aan elkaar in volle eigendom en volle touchte en gebruik 
gedurende hun leven en ingeval van de testatuers vooraflijvigheid voor zijn huisvrouw 
en zijn moeder Elisabeth Wouters, zo zal de touchte maar eerst ingang nemen na 
de dood van de testateurs moeder dewelke ten deze mede comparerende met order 
om verder af te zien van haar recht aan de touchte, haar competerende volgens 
landsrecht. Ingeval hun enig kind kwam te sterven in zijn minderjarigheid zonder 
contrarie gedisponeerd te hebben zo zullen alle erfgoederen moeten gaan volgens 
lokale coustumen en zal de testatrice dan in eigendom behouden zeker perceel erve 
genaamd “ den drijhoeck “ gekocht met de penningen van de testatrice ... 
 

- Op last dat de laatstlevende hun enig kind eerlijk zal moeten opvoeden tot den 
ouderdom van 24 jaar en alsdan aan hetzeldfe kind honderd (guldens) eens te geven 
voor zijn legitieme portie ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize van de testateuren, ter presentie 
van Peeter Baeten en Arnoldus Van Zeeland, geburen als getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N°         16 augustus 1759 
 
Compareerde Cornelia Moris inwoonster van Bruggeneinde land van Heist, jong bejaarde 
dochter daar moeder van is Anna Coremans enerzijds en Adriaen Franciscus De Ceulaer 
ten andere zijde, welke comparanten verklaarden samen tot akkoord gekomen te zijn “ over 
het swanger gaen van haer eerste comparente door de vleeschelijke conversatiën “ die hij 
comparant verklaarde met de comparante gehad en gefrekwenteerd te hebben en dat op de 
volgende manier gelijk hier is volgende: 
 
Eerst is vast gestelt dat sij comparante geduerende haere swangerheijdt haer eerlijck sal 
moeten draegen soo tot conservatieven door swaeren arbeijdt als onder ongeoorlofte 
voorvallen haer deurmede in consentie berustende.  
 
Ten tweede soo sal sij comparante haer kindt twee jaeren met haere borste opvoeden ende 
voorders alimenteeren naer staedt ende conditie waer vooren hij comparant sal moeten 
betaelen voor het eerste jaer van alimentatie ende opvoeding naer haere baeringe van hun 
genegen kindt acht en twintigh guldens eens, sesse guldens voor haere kinderbedde ende 
voorders helpen versien van windels ende doecken eens. 
 

 
119 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Michael Goor – Elisabeth Cremers, nr. 945, pag. 192. 
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Ende voor het tweede jaer alimentatie ende opvoedinghe sessentwintigh guldens eens en 
niet meer: ende sal hij comparant alnoch moeten geven aen de comparante voor het baeren 
van haeren onwettigen kinde sesse veertelen een halve coren, ende ingevalle het 
voorschreven hun onwettigh kinde quame te sterven binnen het eerste jaer soo sal hij 
comparant gestaen met aen haer comparante te geven vijftigh guldens eens sonder meer 
ende sal het aen ieder van hun beiden lieber staen te doen ende soecken sijn fortuijn ende 
blijven in libertijdt maelcanderen van hunne voorige gemeijnschap van nu af ... last ende niet 
willende dat den eenen ofte anderen daerover sal gemolesteert worden met worden oft 
wercken ende dit om reden hun moveerende. 
 
Dit zegden partijen te wezen hun contract en conventie van ontslaging en ontlasting 
wederzijds aan alle hulpmiddelen van recht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Adriaen Helsen en Jan Sneijers als getuigen. Deze akte mede ondertekend 
door Joannes Baptista De Ceulaer, momboir.  
 
Akte N°          30 juli 1759 
 
Compareerde Petrus Godefridus Wuijts, Clara Wuijts in huwelijk met Wilbordus Pluijms, 
Pauwelus Wuijts en Joanna Wuijts, allen als kinderen en erfgenamen van Sieur 
Ludovicus Wuijts die meijer in Olen was en Juffrouw Maria Francoise Schellinckx, welke 
comparanten verklaarden verkocht te hebben een Geeraerdt Bellens Martenssone en # in 
naam van de Heer intendant Bosquet, zeker huis met het klein huisje achteraan gelegen 
met enige roeden leenroerig aan zijn Excellentie de heer Markies van Westerlo als Graaf van 
Olen, gestaan samen onder Olen als Tongerlo. Palende oost De Plaetse van Olen, zuid Jan 
Tourfs en Jan De Ceuster, west de kinderen Willem Verheijen en noord Peeter Barre, groot 
samen omtrent ... (leeg) roeden, om en mits een somme van zeven honderd guldens en tien 
stuivers courant, welke Geert Bellens ten deze present verklaarde hetzelfde huis en het 
klein huisje cum annexis daarvoor te accepteren. G. Bellens stelde boven de voorzegde 
koopsom alsnog zeven en dertig hoogen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Peeter Anthonis en Joannes Franciscus Wuijts als getuigen. Mede 
ondertekend Henricus Norbertus Wuijts.  
 
Op heden 18 oktober 1759 de kaars van ’S heerenwegen ontstoken zijnde is met den 
uitgang dezelfde koper gebleven Geeraerdt Bellens om en mits een som van zeven 
honderd en zeven en dertig guldens tien stuivers. Coram Peeter Anthonis, Peeter Van 
Eijnde, Amandt Van Houdt, Peeter Van Linden en Peeter Janssens schepenen (ook Joris 
Cluijts). 
 
Akte N°          21 juli 1759 
 
Compareerden Cornelis Cluijts Cornelissone en Christina Bellens gehuwden en 
ingezetenen van Olen onder Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen en 
opgebeurd te hebben van Peeter Verboven Martenssone, een som van tachtig guldens ... 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het meermans “ gelegen tot 
Olen aan de kerk, groot twee zillen en en half. Palende oost Adriaen Lemie, zuid Advocaat 
Caers en de heer Van Cauwenengom, west een veldstraatje en noord Maria Heijns en de 
kerk van Olen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis 
Geerewaerts en Jan Verbueken als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Cornelis Cluijts, een som van 
tachtig guldens met den achterstallige intrest, waarmede deze komt te cesseren. Actum 13 
maart 1770. Peeter Verboven.  
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Akte N°          10 juli 1759 
 
Compareerden Joannes Augustinus Verheijen in huwelijk met Magdalena Verstockt 
inwoners van Noorderwijk, welke comparant bekende over te geven en te transporteren en in 
volle eigendom af te staan aan Mr. Philippus Josephus Du Rijbreu en Anna Verluijten 
ook inwoners van het voorzegde Noorderwijk, drie differente kruisende rente.  
 
Eerst één van twee honderd guldens staande tot last van Anna Verstappen of haar 
kinderen, gepasseerd voor mij notaris op 21 april 1746. Item een rente van honderd guldens 
tot last van Henderick Peeters tot Grese en Anna Verbist zijn huisvrouw, insgelijks 
gepasseerd voor mij op 13 juni 1748 en tot slot een rente van honderd guldens tot last van 
Peeter Douwen et uxor, gepasseerd voor mij notaris op 4 februari 1752. Makende samen 
een som van vierhonderd guldens courante munten welke P. J. Du Rijbrue en Anna 
Verluijten verklaarden de voorzegde renten te accepteren mits een som van gelijke 
vierhonderd guldens dewelke hij transportant bekende van nu af in klinkende en blinkende 
ontvangen te hebben. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Geerewaerts en 
Adriaen Lemie als getuigen.  
 
Akte N°          7 juli 1759 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Cornelis Heijns en Anna Catharina Peeters beiden gehuwden en 
ingezetenen van Hezewijk onder Olen, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante 
met ons gaande en staande, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te 
kondigen op volgende manieren: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel hun haafelijke als erfelijke goederen 
maken zij aan elkaar in volle eigendom en volle touchte en gebruik gedurende zijn of 
haar leven en na hun dood te gaan op hun wettige kinderen samen verwekt of nog te 
verwekken op last en restrictie dat de laatstlevende hun kinderen zullen moeten 
opvoeden naar staat en conditie, laten leren lezen en schrijven, de jongens de 
latijnse taal gedurende de kleine school alhier ten platte lande en de dochters laten 
leren lezen en schrijven en enig handwerk te exercitie en verder onderhouden tot den 
behoorlijke ouderdom of tot dezelfde zullen gekomen zijn tot enige staat en dan ieder 
moeten vooruit geven zes honderd guldens courant en ingeval de laatstlevende zich 
begaf in een tweede huwelijk zal alsdan aan ieder kind moeten gegeven worden acht 
honderd guldens eens en zullen de erfelijke goederen moeten gaan volgens lokale 
coustumen ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hezewijk onder Olen ten woonhuize en voor het 
ziekenbed van den testateur, ter presentie van Peeter Pauwels en Carel (Carolus) De Wolf 
inwoners alhier, geburen als getuigen. 
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Akte N°          4 juli 1759 
 
Compareerden Barbara Sterckx geassisteerd met Adriaen Janssens en Jan Jespers 
zoon van Elisabeth Sterckx Nicolaeskinderen 120, ten deze geassisteerd met Jan Baeten 
zijn voogd hem met recht gegeven, welke comparanten bekenden dat Jan Jacobs in 
huwelijk met Maria Sterckx ook dochter van de voorzegde Nicolaes inwoners der stad 
Antwerpen voor den voorzegde Nicolaes Sterckx hun vader heeft betaald zo tot het kwijten 
van een gegooide rente van vier honderd guldens courant voor de weduwe F. Bouwen tot 
Herentals alsook twee honderd guldens obligatoire renten en al de verlopen intrest, 
verachterde intresten, chijnsen en schat schulden samen alreeds monterende negen 
honderd en vijf en zeventig guldens courant volgens de kwintanties en ander bescheden die 
ten deze zijn gezien en gelezen, welke voorzegde som zij comparanten zijn aannemende als 
hun gemeenschappleijke schuld wegens Nicolaes Sterckx en Maria Van Eijnde hun 
ouders, waarvoor zij comparanten beloofden te betalen jaarlijkse intrest van drie guldens 
courant ten honderd makende alle jaren een som van negen en twintig guldens en vijftien 
stuivers courante munten. 
 
Zij comparanten waren verbonden tot pand te stellen hun respectieve parten en delen hun 
competerende uit hoofde van de voorzegde Maria Van Eijnde alsmede het recht dat zij 
hebben in de goederen van Nicolaes Sterckx op hun gedevolveerd met het afsterven van 
de voorzegde Maria Van Eijnde hun gemeenschappelijke moeder in zekere hofstede 
gelegen tot Berteneijnde onder de jurisdictie van Morkhoven, groot in het geheel, de weiden, 
beemden en landerijen omtrent de ... (leeg) bunders.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter Pauwels en Cornelis Geerewaerts als getuigen.  
 
Akte N°          30 juni 1759 
 
Compareerden Franciscus Boeckx 121 in huwelijk met Anna Helsen inwoner van Gerheiden 
onder Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Elisabeth Van Dijck 
weduwe Peeter Verboven ook inwoonster van het voorzegde Gerheiden onder Olen, een 
som van honderd guldens courant. 
 
Hij comparant stelde tot pand zijn part en deel # gelegen onder Olen, hem competerende uit 
hoofde van Elisabeth Bellens Martensdochter zijn moeder. Compareerde ten deze mede 
Peeter Boeckx Peeterssone inwoner van Oevel welke verklaarde voor zijn broer eerste 
comparant zich als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Peeter Pauwels en Peeter Verstappen als getuige.  
 
Den ondergeschrevene als nu in huwelijk met Maria Verboven bekende ontvangen te 
hebben van Franciscus Boeckx het bovenstaande kapitaal van honderd guldens met de 
verlopen intrest tot op heden datum, alzo komt te cesseren dood en teniet, nu en ten 
eeuwigen dage. Actum Olen 21 augustus 1780, Joannes Franciscus Heijlen.  
 
Akte N°          30 juni 1759 
 
Compareerden Marten Sterckx nomine uxoris, Peeter Engelen en Franciscus Verhaegen 
allen erfgenamen van Maria Van De Goor en Peeter De Houwer enerzijds en Martinus De 
Houwer ook als erfgenaam en zoon van de voorzegde Peeter De Houwer ter andere zijde, 
welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn betreffende de meubilaire en 
immeubilaire effecten en nalatenschap van de voorzegde Peeter De Houwer. Dit om alle 

 
120 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Nicolaus Sterckx – Maria Van Eynde, nr. 2159, pag. 434.  
121 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Fr. Boeckx – Anna C.Helsen, nr. 279, pag. 57. 
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kwesties die hierover gerezen waren en alsnog komen te verijzen te mijden en neer te 
leggen en dat op volgende manieren: 
 
Ten eerste verklaarde de drie eerste comparanten nomine uxorum af te staan en te cederen 
aan de voorzegde Martinus De Houwer en zijn moeder in volle eigendom alle hun actiën 122 
en pretentiën die zij enigszins zouden komen of moge, pretenderen 123 uit hoofde van den 
voorzegde Peeter De Houwer hun schoonvader, respectievelijk om en mits een som van 
acht en veertig guldens courant en bovendien te betalen al de chijnzen van de goederen die 
zij hebben geprofiteerd gedurende het leven van ditto De Houwer, tot Kerstmis 1758, welke 
Martinus De Houwer verklaarde de gerechtigheid van de drie eerste comparanten daarvoor 
te accepteren met de belofte van de voorzegde som van acht en twintig guldens aan hun 
comparant tot voldoening van hun vaderlijk part in klinkende en blinkende los en vrij te zullen 
tellen ... 
 
Waarmede zij comparanten verklaarden hier te zullen consenteren belovende dienvolgens 
van de nalatenschap van Peeter De Houwer en Anna Gebruers geen recht meer te hebben 
... Welke Martinus De Houwer hun halfbroer ten deze verklaarde deze gerechtigheid te 
accepteren en in dank aan te nemen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 30 juni 
1759, ter presentie van Peeter Berre en Franciscus Boeckx als getuigen. 
 
Akte N°          26 juni 1759 
 
Testament:  In den naeme ons Heer amen  
 
Compareerden Peeter De Winter en Christina Helsen beiden gehuwden en ingezetenen 
van Daemseinde onder Westerlo, de comparant liggende ziek te bed en zij comparante in 
goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en 
dat op volgende manieren: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun goederen: deze goederen laten en maken zijn aan elkaar in volle 
eigendom zoals zij testateuren altijd hebben gehad en genoten. Met de last en 
restrictie dat de langstlevende geduren zijn leven hun zoon met naam Henderick De 
Winter eerlijk zal moeten alimenteren “ dat sijne sichte als andersints sal 
vereysschen “. Ook met last dat de langstlevende de overblijvende massa van hun 
erfgoederen zal moeten laten gaan en succederen op hun zeven kinderen te weten 
Geeraerdt De Winter, Peeter De Winter, Henderick De Winter, Adriaen De 
Winter, Elizabeth De Winter (kinderen), Anna De Winter en Maria De Winter. 
Roepende hun zoon Jan De Winter allen voor zijn legitieme portie om redenen hun 
moverende maar ingeval dezelde Jan De Winter hun zoon als meerderjarige zich 
wilde consereren en egaliseren naast zijn andere zusters en broers of dezelfde 
representanten zonder enige prerogatieven (voorecht) te pretenderen en hun 
gemeenschappelijke broer nu inocent helpen alimenteren, zo wilden zij testateuren 
dat al hun kinderen staaksgewijs zullen delen naar hun testateuren en hunnen 
innocenten zoons dood. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Damseinde ten huize van de testateur, ter presentie 
van Peeter Dils den ouden gebuur en Cornelis Geerewaerts inwoner van Olen als getuigen.  
 

 
122 Actiën: ouderwets woord voor aandelen. 
123 Pretenderen: aanspraak maken op opeisen.  
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Akte N°          23 juni 1759 
 
Conditie en voorwaarden welke Dielis Van Isschodt als erfgenaam feodaal 124 van zijn broer 
Adriaen Van Isschodt op heden 23 juni 1759 met publieke oproeping des dienaars naar 
voorgaande koopveiling van zondags voorgaande kerkgeboden zal verkopen zeker perceel 
zaailand “ het meermans “ genaamd, gelegen omtrent de kerk van Olen en dat op konde 
hiervolgende: 
 
Eerst zo wordt hetzelfde verkocht op zijn Leenserechten en gerechtigde heerenchijns aan 
zijne Excellentie de heer Markies van Westerlo met bedragen boven de zeven stuivers en 
dat in courante munten met hoogen en verdieren te bekeren half en half ... Item zullen de 
koper of kopers hun penningen moeten tellen ten dage der goedenissen uiterlijk ‘s 
anderdaags ten ware de verkoper langere tijd wilde verlenen ... etc. 
 
En is op de voorzegde conditie het voorzegde perceel genaamd “ het meermans “ gelegen 
tot Olen. Palende oost Adriaen Lemie, zuid den advocaat Caers, west een straatje en Noord 
“ het kerkenland “ en Maria Heijns publiekelijk opgeroepen en heeft daarvan den handslag 
ontvangen na langdurige roepen Cornelis Cluijdts om en mits een som van honderd en vier 
en dertig guldens en stelde boven de koop vijftien hoogen of verdieren. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ten huize van Cornelis Cluijdts, ter presentie van Adriaen Lemie en 
Marten Heijlen.  
 
De kaars van ’s heerenwegen ontstoken zijnde is koper gebeleven Cornelis Cluijts om en 
mits de voorzegde som, present P. Bellens, Peeter Anthonis, Amandt Van Houdt en meer 
andere schepenen.  
 
Akte N°          19 juni 1759 
 
Compareerden Jan De Ceuster in huwelijk met Anna Laenen, inwoners van Oosterwijk 
onder Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben van Peeter 
Cuijpers Cornelissone, een som van zeven honderd guldens courant.  
 
Hij comparant stelde tot pand zijn huis, schuur en aangelegen erven, gestaan en gelegen tot 
Gelindel onder Westerlo als enige gelegen onder Parwijs, Zoerle, Herselt, Tongerlo alleen 
gereserveerd “ het willebroeck “ onder Tongerlo, bij hem verkregen tegen de erfgenamen 
meijer ’t Sijen en Maria Daems. Compareerde ten deze mede Peeter De Ceuster de 
rentheffers zoon die verklaarde zich als borg te stellen en makende deze als zijn schuld ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Jan Cuijpers en Adriaen Verswijvel als getuigen.  
 
Den ondergeschrevene Peeter Cuijpers verklaarde het voorzegde kapitaal met de 
verschenen intrest ontvangen te hebben, bekenende dienvolgens op ditto Jan De Ceuster 
geen pretentie meer te hebben in enige manieren, den eersten juli 1760, present Adriaen 
Douwen en Peeter Douwen als getuigen.  
 
Akte N°          16 juni 1759 
 
Conditie en voorwaarden waarop de kinderen Ludovicus Wuijts en Juffr. Maria Francoise 
Schellinckx op heden 16 juni 1759 naar voorgaande zondaagse proclamaties en 
koopveilingen zullen verkopen met publieke afroepen, zeker huis met hof gestaan en 

 
124 feodaal: maatschappelijk stelsel waarbij iemand van een hogere klasse gebied te leen geeft aan  
 iemand uit een lagere klasse in ruil voor geld en allerlei diensten.  
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gelegen onder Tongerlo Olen, met verschillende percelen weiden en zaailanden gelegen 
onder het Graafschap van Olen hierna in de verkoop te specifiëren met zijn aanpalenden en 
dat op de voorwaaren hier volgende:  
 
Ten eerste worden alle dezelfde verkocht op zijn gerechtigde heerenchijnzen en serevituten 
van ouds geplogen en met hoogen en verdieren naderhand doende ... Item reserveerden en 
houden de verkopers ’t hunwaarts de huishuur te verschijnen half maart eerst komende en 
de weide huur te verschijnen de Bavomisse van dit jaar 1759, ook de korenpacht te 
verschijnen St. Andries eerst komende ... Item als er enig abuis kwam in het hoogen of te 
stellen van hoogen zo zal men zodanige kopen mogen her oproepen om hun te kunnen 
onderscheiden en als er iemand was die “ in foute viele “ van aan deze conditie te voldoen 
zo zal men zodanige kopen heroproepen en verkopen ... etc. Aldus zo zijn de voorzegde 
voorwaarden publiekelijk voorgelezen ten huize van mijn notariaat, ter presentie van Michiel 
Wilms en Mr. Marten Menten met menigvuldige omstaanders als getuigen. Ondertekend: 
Paulus Josephus Wuijts, Wilbort Pluijms, Clara Wuijts.  
 
Ten eerste zo is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ het meermans heijcken “ 
groot omtrent een half zille. Palende oost Adriaen Moons, zuid Wilm Meir, west Adriaen Van 
Hout kinderen en noord Michiel Soeten Michielssone, en heeft na langdurige roepen den 
handslag ontvangen Adriaen Lemie Peetersone om en mits een som van tien guldens en 
stelde de koper twee hoogen, present Franciscus ’t Sijen en Jan Cluijts als getuigen.  
 
Op 17 mei 1759 compareerde Adriaen Lemie, eerst koper en verklaarde alsnog te stellen 
boven alle gestelde verdieren op “ de meermansheijde “ twee hoogen present Peeter 
Heijlen en Peeter Vertommen. Op heden 9 juni 1759 de kaars ontstoken van ’s heerenwegen 
zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven Adriaen Lemie en mits een som van tien 
guldens en vier hoogen, present G. Bellens, Amandt Van Houdt. 
 
Ten tweede zo is te koop gesteld “ het keskens ven “. Palende oost Anna en Joanna Meir, 
zuid een straatje, west de Oosterwijkse straat en noord Adriaen Lemie den ouden. Heeft na 
langdurige roepen den handslag ontvangen Adriaen Neijens om en mits een som van 
achttien guldens en stelde koper drie hoogen, present Geraerdt Bellens en Peeter Anthonis 
als getuigen.  
 
Op 17 juni verklaarde Adriaen Neijens Adriaenssone alnoch te stellen vijf hoogen of 
verdieren, present Peeter Heijlen en Adriaen Lemie. Op 19 juni compareerde Adriaen 
Neijers den jongen en verklaarde boven al de gestelde verdieren op “ het keskens ven “ 
alsnog te stellen vijf hoogen of verdieren, present Adriaen Lemie Peeterssone en Jan Baptist 
Janssens als getuigen. Op den achttienden is de kaars van ’s heerenwegen ontstoken en is 
de bovenstaande de koper gebleven, present G. Bellens, Peeter Janssen en Peeter 
Anthonis schepenen.  
 
Ten derde is te koop gesteld de heide in de ILLsche straat. Palende oost Geeraert Michils, 
zuid de notaris Oniaerts, west Maria Vermeerbergen en noord de ILsche straat, groot 
omtrent een half bunder en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen 
Peeter Anthonis om en mits een som van honderd en acht guldens en stelde de koper vijf 
hoogen, present G. Bellens en Marten Heijlen. 
 
Op 19 juni 1759 is gecompareerd Geeraerdt Bellens Martenssone en verklaarde op het 
voorzegde pand alsnog tien hoogen te stellen, present Peeter Anthonis en Cornelis Cluijts. 
De kaars ontstoken zijnde van ’s heerenwegen en is koper gebleven Geert Bellens. 
 
Ten vierde zo is te koop gesteld zeker perceel weide genaamd “ de befte “. Palende oost de 
straat, zuid de weduwe Christoffel Baeten, west den Schaatsbergsen aard en noord de 
weduwe Adriaen Lemie, groot over de twee honderd roeden en heeft daarvan den handslag 
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ontvangen Geeraerdt Bellens om en mits een som van drie honderd en zeventien guldens en 
stelde de koper tien hoogen, present Peeter Anthonis en Adriaen Lemie, getuigen. 
 
Op 20 juni 1759 compareerden Geeraerdt Bellens en verklaarde boven al de gestelde 
verdieren alsnog vijf hoogen te stellen, present Peeter Anthonis en Cornelis Cluijts. Op 10 juli 
1759 compareerde Mr. Joseph Philip Du Rijbreu en verklaarde op den erfkoop genaamd  
“ de befte “ te stellen boven al de gestelde verdieren ?? hoogen, present Cornelis 
Geerewaerts en Adriaen Lemie als getuigen. Op 12 juli compareerde Anna Verluijten en 
verklaarde boven al de gestelde verdieren en koopsom alsnog te stellen vier hoogen of 
verdieren, present Cornelis Geerewaerts en Peeter Pauwels, getuigen. De kaars van ’s 
heerenwegen ontstoken zijnde op “ de befte “ is koper geleven Anna Verluijten. 
 
Ten vijfde zo is te koop gesteld zeker perceel weide genaamd “ de leemrijdt “ groot twee 
honderd roeden. Palende oost Adriaen Verstockt, zuid een straatje, west Elisabeth Wouters 
weduwe Henderick Caers en noord de kinderen Christiaen Bouwen en heeft daarvan den 
handslag ontvangen Petrus Godefridus Wuijts een der verkopers, om en mits een som van 
driehonderd en drie guldens en stelde de koper zes hoogen, present Peeter Anthonis en 
Geeraerdt Bellens, als getuigen.  
 
Op 17 mei 1759 compareerde Geeraerdt Bellens Martenssone en verklaarde boven al de 
gestelde verdieren alsnog vier hoogen te stellen, present Peeter Heijlen en Peeter 
Vertommen als getuigen. Op 20 juni 1759 compareerde Geeraerdt Bellens en verklaarde op 
deze weide “ de leemrijdt “ alsnog tien hoogen te stellen, present Peeter Anthonis en 
Cornelis Cluijts als getuigen. Op 18 juli de kaars van ’s heerenwegen ontstoken zijnde en is 
Geeraerdt Bellens de koper gebleven, present Amandt Van Houdt, Peeter Janssens, Peeter 
Anthonis en Geerardt Bellens. 
 
Ten zesde zo is te koop gesteld zeker huis gestaan in de Plaetse van Olen onder Tongerlo 
met het klein huis, leenroerig aan zijne Excellentie met den hof daaraan gelegen, groot in het 
geheel ... (leeg). Palende oost de Plaetse van Olen, zuid Michiel Lemie erfgenamen en Jan 
Bekers erfgenamen, west Wilm Verheijen en noord Peeter Berre en heeft na langdurige 
roepen daarvan den handslag ontvangen … 
 
Akte N°           12 juni 1759 
 
Compareerde Peeter Peeters inwoner inwoner der bijvang der stad herentals gemeenlijk 
genaamd “ de vennen “ omtrent de St. Jans kapel nu oud omtrent de negentig jaar en 
Peeter Heijlen Martenssone inwoner van Noorderwijk oud omtrent zes en zeventig jaar, 
beiden actueel in zeer goede gezondheid en in volle gebruik van hun vijf zinnen, welke 
comparanten verklaarden op waarheid en waarachtigheid te zijn dat zij attestanten altijd 
hebben gewoond met hunne labeurderije of hunne kostwinning omtrent de stad Herentals en 
dat zij attestanten zover zij enige kennis hebben gehadt dat zij alle jaren hebben gezien 
verscheidene landerijen bezaaid of beplant met “ sloor 125 ende rapsaet “ en altijd 
gecontinueerd tot op en dit jaar 1759, uitschijnende altijd aan omtrent en onder Herentals in 
kwantitiet tegen andere dorpen in het winnen van “ sloorsaet ende raepsaet “ op alle akkers. 
Dat er nooit enige zaadtienden omtrent of onder Herentals als van enige rapen, sloren of 
cramelen? is gevraagd of gepretendeerd ... enige specie van geld tienden tot rantsoenering 
der stad.  
 
Verklarende verder waarachtig te zijn dat zij nooit hebben horen zeggen van hun ouders dat 
binnen of omtrent Herentals ooit zaadtienden door iemand was gevraagd. Verklarende deze 
te hebben gegeven zonder persuatie of inductie van iemand dan allen ten gunste van justitie. 

 
125 Sloor: koolzaad.  
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Aldus gedaan en gepasseerd op “ de vennen “ onder Herentals ten huize van Peeter 
Peeters, ter presentie van Michiel Verhestraeten en Carolus De Wolf, als getuigen.  
 
Akte N°           7 juni 1759 
 
Compareerden Elisabeth Verbist ten deze geassisteerd met Wilm Van Luijck inwoner van 
Veerle enerzijds en Michiel Verbist met Elisabeth Bleerinckx zijn huisvrouw ter andere 
zijde, welke comparanten verklaarden gemangeld te hebben erf op erf en dat op volgende 
manieren:  
 
Eerste comparanten verklaarden over te geven en te transporteren in wettige erfdom aan 
Michiel Verbist en Elisabeth Bleerinckx ten deze present en hetzelfde te accepteren zeker 
perceel erve genaamd “ de hofstede “ onder Herentals, zijnde zaailand met een schaarbos, 
groot omtrent een half bunder. Palende oost de erfgenamen Henderick Verbist, zuid Jan 
Verbist met het middelste dijkske, west de Grese straat en noord “ de savel heijde “. 
 
Waartegen hij Michiel Verbist et uxor transporteerde in wettige erfdom aan de eerste 
comparanten zeker perceel erve genaamd “ het bunderens “ gelegen onder Olen, groot 50 
roeden. Palende oost de erfgenamen Jaques Menten, zuid Pauwels van Hout nomine uxoris, 
west Jan Verbist en noord Michiel Verbist of Guilleam Verbist. Comparant diende alsnog aan 
de voorzegde Elisabeth Bleerinckx et marito op te leggen een som van twee honderd en 
veertig guldens courant alhier ten dele geteld en waarvan zij eerste comparanten bekenden 
voldaan te zijn ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris op 17 mei 1759 ter 
presentie van Jan Verheijen en Jan Thooremans geloofwaardige getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°           28 mei 1759 
 
Compareerden Peeter Feijen weduwnaar Christina Meir welke comparant bekende 
ontvangen te hebben van Michiel Wilms, een som van twee honderd en acht en twintig 
guldens. Comparant is verbindende en te pand te stellen zijn persoon en goederen, roerende 
en onroerende waar en op welke plaats deze zullen bevonden worden. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, terpresentie van Cornelis Geerewaerts en Peeter Pauwels als 
getuigen.  
 
De ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Michiel Wilms in 
kwaliteit als voogd een som van twee honderd en acht en twintig guldens, welke som hij 
beloofde te restitueren tussen heden en drie maanden. Actum Olen 30 oktober 1756, Peeter 
Fijen. 
 
De ondergeschrevene bekende voldaan te zijn van het voorzegde kapitaal van twee honderd 
acht en twintig guldens met intrest, waarmede deze komt te cesseren dood en teniet, nu en 
ten eeuwigen dage. Actum Olen 17 mei 1762, Michiel Wilms.  
 
Akte N°          22 mei 1759 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Peeter Wuijts weduwnaar Anna Cluijts inwoners van Oevel alhier actueel 
binnen Olen, welke comparant nog bij zijn verstand en memorie en vijf zinnen verklaarde te 
revoceren en te casseren dood en teniet te doen alzulke akte van makagie 126, van kleren en 
linnen op Adriaen Dingenen of dezelfde zijn representanten gepasseerd voor mij notaris en 

 
126 Makagie: beschikking bij uiterste wil, legaat.  
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getuigen op 11 december 1756, willende dat al hetgene aldaar vermaakt of gelaten aan de 
voorzegde Adriaen Dingenen of zijn representanten na zijn comparants dood zal moet 
succederen op zijn zuster Dimphna Wuijts met al zijn generale nalatenschap van have en 
erfelijke aandelen en kredieten dezelfde bij deze daartoe geroepen en instituerende met vol 
recht van justitie ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Jan Bellens en Cornelis Geerewaerts, geburen als getuigen  
 
Akte N°          19 mei 1759 
 
Voorwaarden waarop de kinderen en erfgenamen van Henderick Huijsmans 127 en 
Elisabeth Wuijts op heden 19 mei 1759 met publiek oproeping verschillende erven zullen 
verkopen op volgende condities … aldus zo zijn de voorzegde voorwaarden voorgelezen 
binnen Olen in “ de gansvoedt “ ter presentie van Geeraerdt Bellens en Peeter Janssens 
met menigvuldige omstaanders als getuigen.  
 
Is vooreerst koop gesteld, het veldeke op “ het bijleveldt “ groot omtrent één zille. Palende 
oost ... (leeg), zuid … (leeg), west ... (leeg) en noord ... (leeg). Heeft daarvan den handslag 
ontvangen Geeraerdt Bellens om en mits een som één en tachtig guldens courant en stelde 
koper zeven hoogen. 
 
Ten tweede is te koop gesteld zeker perceel erve gelegen onder Olen, genaamd “ het claes 
block “ groot omtrent vijf en zeventig roeden. Palende oost de erfgenamen Jan Hermans, 
zuid de erfgenamen Henderick Wilm, west Guilleam Lijsen en noord Peeter Van Eijnde en 
heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Peeter Dresselaers 
Peetersone, om en mits de som van zes en zestig guldens courant en stelde nog twee 
hoogen. Voor borg stelde zich Cornelis Dresselaers, present Jan Verbist en Peeter Van 
Aelten. 
 
Op 21 mei 1759 verklaarde Adriaen Beerinckx Martenssone op “ het claesblock” en alle 
getelde verdieren en koopsom zes hoogen te stellen, present Marten Laenen en Michael 
Beerinckx. Op 23 mei 1759 compareerden Guilleam Janssens en verklaarde op “ het claes 
block “ boven al de gestelde verdieren en koopsom alnog vijf hoogen te stellen, ter presentie 
van Jan Vervoort en Guilleam Van Mechelen. Op 25 juni 1759 verklaarde Guilleam 
Janssens alsnog twee hoogen te stellen, present G. Bellens en Peeter Anthonis.  
 
Ten derde zo is te koop gesteld zekere erve genaamd “ den geerbosch “ gelegen onder 
Olen tot Gerhagen, groot omtrent tachtig roeden. Palende oost Jan Van Doninck, zuid de 
erfgenamen Jan Hermans, west Michiel Corthout nomine uxoris en noord de straat en heeft 
daarvan den handslag ontvangen Marten Van Bijlen om en mits een som van honderd en 
vier guldens courant en stelde de koper boven de koopsom alsnog vier hoogen, present 
Marten Bleerinckx en Machiel Beerinckx. 
 
Op 21 mei 1759 is gecompareerd Peeter Goossens en verklaarde op het voorzegde pand 
boven de koopsom en gestelde verdieren drie verdere hoogen te stellen, present Marten 
Laenen en Michiel Beerinckx. Op 22 mei 1759 compareerde Peeter Goossens en 
verklaarde op het voorzegde perceel “ den geerbosch “ alsnog één hooge te stellen, 
present Michiel Van Hout en Peeter Pauwels, als getuigen. Op 25 juni verklaarde Marten 
Beerinckx alsnog vier hoogen te stellen, present G. Bellens en Peeter Anthonis. 
 
Op 7 mei 1759 compareerde Egidius Trisoniers en verklaarde op de voorschreven 
(koopsom) van het huis en binnengeleg boven de koopsom en alle gestelde verdieren 

 
127 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Henricus Huysmans – Elisabeth Wuijts, nr. 1263, pag 258.  
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alsnoch te stellen twee hoogen, stellende Peeter Goossens zich als borg welke ten deze 
present verklaarde daarvan te maken als zijn eigen schuld, present Guilleam Verbist en Jan 
Baptist Verheijen als getuigen. Eodem die stelde Peeter Goossens alsnog één hooge.  
 
Ten vierde zo is te koop gesteld “ den grooten dries “ op “ den haenheuvel “ gelegen onder 
Geel, groot omtrent twee honderd en vijftig roeden. Palende oost de erfgenamen Jan 
Bellens, zuid Jan Laenen, west de straat en noord Guilleam Lijsen, en heeft daarvan den 
handslag ontvangen na langdurige roepens des dienaars om en mits een somme van twee 
honderd en tien guldens courant, Marten Laenen Adriaenssone en stelde boven de 
voorzegde koopsom alsnog vijf hoogen of verdieren. Depost comparereerde Marten Laenen 
verklarende alsnog te stellen één hooge, present Marten Bleerinckx en Adriaen Van Aelten. 
Dezelfde dag compareerde Marten Laenen en verklaarde alsnog twee hoogen of verdieren 
te stellen. 
 
Op 25 juni 1759 compareerde Marten Laenen en verklaarde alsnog twee hoogen te stellen, 
present Joris CLuijts en Jan Van Hove. Op 25 juni 1759 is de kaars van ’s heerenwegen 
ontstoken in pleno collegio van schepenen van Olen en is met uitgang dezelfde koper 
gebleven Marten Laenen  
 
Den ondergeschrevenen bekenden ontvangen te hebben van den notaris Oniaerts één en 
negentig guldens voor Geeraerdt Bellens en voor Jan Bulckens zeven en vijftig guldens 
van twee erfkopen. Actum Olen 9 september 1759. Present Peeter Wuijts en Peeter 
Bellemans voogden, ook Adriaen Geuens.  
 
Ten vijfde zo is te koop gesteld zeker perceel kwebbe gelegen in “ de bunders “ onder Geel 
en een perceel hooiwas “ het gruijm “ groot een kwart derdel in zijn regnoten aldaar en heeft 
daarvan den handslag ontvangen Henderick Van Hove Janssone om en mits een som van 
dertig guldens en stelde de koper drie hoogen present Marten Bleerinckx en Jacobus 
Menten als getuigen.  
 
Op 20 mei 1759 verklaarde Michiel Wilms op de voorzegde koop boven de koopsom alsnog 
vijf hoogen te stellen, present Geeraerdt Bellens en Peeter Van Beijlen als getuigen.  
 
Ten deze is te koop gesteld het huis en binnengeleg “ den aschbempt “ en de heide 
gelegen onder Geel in zijn regnoten aldaar samen ... (leeg) en heeft daarvan den handslag 
na langdurige roepen ontvangen om en mits een som van één en vijftig guldens Jan 
Bultiens den jongen, present Marten Bleerinckx en Adriaen Van Aelten en stelde comparant 
alsnog zes hoogen.  
 
Ten zevenste zo is te koop gesteld het huis en binnengeleg. Palende oost en zuid “ den 
Graefenschen aert “ en verder in zijn regnoten en heeft daarvan den handslag ontvangen 
Jan Menten om en mits een som van één en zestig guldens en stelde de koper vijf hoogen, 
present Adriaen Bellens en Jan Bulckens als getuigen.  
 
Op 21 mei 1759 verklaarde Peeter Goossens op het voorzegde huis en binnengeleg 
baoven de koopsom en gestelde verdieren alsnog vijf hoogen te stellen, present Marten 
Laenen en Michiel Beerinckx. Dezelfde dag stelde Peeter Goossens alsnog vier hoogen, 
present Michiel Van Hove en Henderick Peeters. Op 22 mei 1759 compareerde Peeter 
Goossens en stelde alsnog vijf hoogen, present Michiel Van Hove en Peeter Pauwels als 
getuigen.  
 
Op 25 juni 1759 verklaarde Jan Menten Adriaenssone alsnog één hooge te stellen, present 
Joris Cluijts en Jan Van Hove. Dezelfde dag stelde Peeter Goossens alsnog twee hoogen, 
present G. Bellens en Joris Cluijts. Dezelfde dag is de kaars ontstoken van ’s Heerenwegen 
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en is koper gebeleven Peeter Goossens, present G. Bellens, P. Anthonis, Joris Cluijts, 
Amandt Van Houdt en Peeter Van Eijnde schepenen.  
 
De ondergeschrevenen bekenden ontvangen te hebben van Marten Laenen Adriaenssone 
twee honderd en twintig guldens van zekere weide genaamd “ den haenheuvel “ onder Geel 
van de erfgenamen Henderick Huijsmans en Elisabeth Wuijts waarmede zij bekenden 
daarvan voldaan te zijn, 1 juli 1759. Jan Van Hove en J. M. Heijlen.  
 
De ondergeschrevenen bekenden voldaan te zijn van Peeter Goossens met de som van 
honderd en zeventig guldens over het huis en “ het claesblock “. Jan Van Hove en J. M. 
Heijlen.  
 
De ondergeschrevenen bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben van Guilleam 
Janssens als koper van zeker perceel erve genaamd “ het gruijm “ een kwebbe in “ de 
bunders “, een som van veertig guldens daaraan afgetrokken één en twintig guldens die 
Peeter Bellemans als voogd van Adriaen Bellemans en Elisabeth Huijsmans, zodat hier 
maar op is geteld negentien guldens. Actum Olen 7 juli 1759. Jan Van Hove en Joannes 
Huijsmans.  
 
Op 25 juni 1759 verklaarde Peeter Goossens op “ het claesblock “ alsnog te stellen drie 
hoogen, present G. Bellens en Amandt Van Houdt. Op 25 juni 1759 is de kaars ontstoken 
van “s heerenwegen en is met den uitgang dezelfde koper gebleven Peeter Goossens, 
present G. Bellens, P. Anthonis, P. Van Eijnde, A. Van Houdt, P. Janssens, J. Cluijts 
schepenen.  
 
Op 25 juni is de kaars van ’s heerenwegen ontstoken op “ den geerbosch “ en is koper 
gebeleven Merten Beerinckx, present al de schepenen.  
 
Op 25 juli 1759 is de kaars van ‘s heerenwegen ontstoken en verklaarde Henderick Van 
Hove alsnog één hooge te stellen en is koper gebleven, present G. Bellens en andere 
schepenen.  
 
Op 25 juli 1759 is de kaars van ‘s heerenwegen ontstoken op “ den asbempt heijde “ en 
heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Bulckens, present G. Bellens en andere 
schepenen.  
 
Naar voorgaande opdracht op 25 juni 1759 van de goederen gelegen onder Olen zij de 
kopers en anderen daarin gegoed.  
 
Akte N°          1 mei 1759 
 
Testament:    In den naeme ons Heere amen  
 
Compareerden Henderick Waegemans weduwnaar Elisabeth De Winter inwoner van 
Zoerle Parwijs, comparant enigszins onpasselijk verklaarde bij deze zijn laatste wil te 
kondigen op volgende manieren: 
 

- Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een uitvaart 
naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen, waarvan hij testateur begeerde dat voor eerst 
zal betaald moeten worden aan Jan Baptist Waegemans zijn zoon na zijn testateurs 
dood vijf en twintig guldens veertien stuivers gelijk zijn vijf kinderen hebben genoten 
van het verkochte goed van zijn moeders zijde. Item wilde en begeerde hij testateurs 
dat er na zijn dood zal moeten betaald worden aan Anna Elisabeth Waegemans zijn 
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dochter door zijn hierna te noemen erfgenamen een gelijke som van vijf en twintig 
guldens en veertien stuivers aan dezelfde insgelijks competerende van de erfelijke 
goederen door hun verkocht van moederszijde, tevens te betalen aan haar drie 
guldens zestien stuivers van zijn dochter genoten tot het betalen van gehaalde 
winkelwaar bij Sr. Verberckt, samen negenentwintig guldens en tien stuivers. Item 
wilde hij testateur dat alsnog na zijn dood zal moeten betaald worden aan Jan 
Baptist Van Borghstadt en Dimphna Van Den Brande honderd guldens bij hem 
testateur genoten en geprofiteert zo hij verklaarde. Item prelaegateerde en maakte hij 
aan Jan Baptist Wagemans zijn zoon een som van vijftig guldens en dat voor en in 
rantsoenering van zijn gebrek aan hem testateur bekend te vinden uit zijn testateurs 
nalatenschap, hetzij haafelijke of erfelijke. Item maakte hij aan Anna Elisabeth 
Wagemans zijn dochter een gelijke som van vijftig guldens eens in vergelding van 
verscheidene diensten en plezieren die hij testateur van haar heeft genoten in “ sijne 
caductije “ ... 
 

- Komende tot zijn generalijke nalatenschap, nadat alle onkosten van begrafenis zullen 
betaald zijn en nadat de schulden en legaten zullen voldaan zijn, zodat verklaarde hij 
testateur deze overige haafelijke en erfelijke goederen te geven en te maken aan al 
zijn kinderen “ hoofsgeweijse “ ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Parwijs ten huize van Jan Stoop, ter presentie 
van Ancelmus Stevens en Ludovicus Van Houdt geburen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°           21 april 1759 
 
Compareerde Adriaen Lemie laatste weduwnaar van Anna Hufkens inwoner van Olen 
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Thooremans en Maria Catharina 
Lemie zeker zijn comparant huis met stal en schuur en den hof, gekomen van Franciscus 
Heijlen, het huis gestaan en gelegen in zijn regnoten in de Plaetse van Olen met “ het groot 
block “ gekomen van Maria Peijs, “ den voorste wouwer “ zowel land als weide met de 
helft van “ het begijnhof “ naast de kerkmuur, regnotende aldaar en dat om en mits een som 
van vier en twintig guldens en vier veertelen koren jaarlijks ... 
 
Op conditie dat de huurders voor hem verhuurder logering en diensten zullen moeten doen, 
waarvoor zij huurder eveneens hun provisie rus mogen slagen en vierhonderd mutsaarts alle 
jaren voor het warmen van hem. Welke Jan Thooremans hetzelfde alzo daarvoor is 
accepterende en dat voor een termijn van zes jaar, met om de drie jaar ieder zijn keuze te 
maken ... 
 
Aldus gedaan en gepaseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Geerewaerts en Peeter 
Berre als getuigen.  
 
Akte N°           3 april 1759 
 
Compareerden Franciscus ’t Sijen Martenssone inwoner van Oevel in huwelijk met Maria 
Catharina Van Nuten, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van den 
Eerw. heer Van Bijlen kapelaan in Oevel, een som van vier honderd guldens courant. 
 
Comparanten zijn verbonden hun personen en goederen, roerende en onroerende waar en 
op wat er ter plaatse zal bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Peeter Verstappen en Peeter Pauwels als getuigen.  
 
Den ondergeschreven Eerw. heer Van Bijlen bekende ontvangen en opgebeurd te hebben 
van Franciscus ’t Sijen de bovenstaande obligatie van vier honderd guldens courant met de 
verschenen intrest, zodat deze is dienende voor volle en absolute kwijting dienvolgens dood 
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en teniet. 18 januari 1762. Michael Van Bijlen Pbr., Peeter Peeters en Martinus Verachtert 
als getuigen.  
 
Akte N°            2 april 1759 
 
Compareerden Jan Soeten en Anna Van Hout beiden gehuwden en ingezetenen van 
Gelindel onder Westerlo, welke comparanten verklaarden ontvangen en opgebeurd te 
hebben uit handen van Marten Soeten hun zoon in huwelijk met Catharina Helsen, een 
som van twee honderd guldens courant ... 
 
Voor zoveel met dezelfde penningen door hun comparanten zijn afgekweten honderd 
guldens aan de kinderen van Jan Soeten Peeterssone tot Wiekevorst, en honderd guldens 
aan de kinderen van Peeter Verbist tot Ghrese onder Herentals, voor welke kapitale 
penningen zij comparanten transporteerden aan de voorzegde Marten Soeten en zijn 
huisvrouw hun persoonlijk reëel recht dat zij enigszins hadden in zeker perceel beemd 
genaamd “ de drij bemden “ gelegen onder Westerlo, groot omtrent een half bunder. 
Palende oost Adriaen Wouters en zijn broer, zuid Marten Govaerts met de loop, west 
Anthoon Van Meerbeck Peeterssone en noord de voorzegde Marten Soeten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Barré en Cornelis 
Geerewaerts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°          30 maart 1759 
 
Compareerde Adriaen Lemie inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te 
hebben zijn huis, schuur, stal, hof met de landerijen, weiden, beemden en heiden gestaan 
binnen Olen omtrent de kerk. De verhuurder reserveerde het “ half begijnhof “ naast de 
kerkmuur met den hele “ voorste wouwer “ en dat aan Jan Snijers actuele pachter, 
dewelke verklaarde te dienvolgens het voorzegde goed met “ het keskensven “ daarbij 
gevoegd alzo te accepteren om en mits een som van veertig guldens voorlijf en twintig 
veertelen koren # en drie veertelen boekweit, jaarlijks te betalen ... 
 
... item sal pachter alle jaeren moeten leggen drij hondert busselen walm stroij op sijn 
behoorlijcke swaerte ende gewicht waertegens hij pachter sal mogen cappen het schaerhout 
aen “ het keskensven “ naest het heijken ende naest Adriaen Verstockt aen het broeck 
ende voordert gelijck hij voordese heeft gekapt mede aen den broeckcant ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Vaes en Adriaen 
Mattheus als getuigen.  
 
Akte N°         30 maart 1759 
 
Compareerde Peeter De Smedt in huwelijk met Dimphna Huijsmans, inwoners van 
Herentals welke comparanten verklaarden gezamenlijk verkocht te hebben zeker perceel 
schaarbos gestaan en gelegen onder ILLe jurisdictie van Tongerlo. Palende oost Jan 
Wouters en de kinderen Marten ’t Sijen, zuid de kinderen Peeter Verhestraten, west Jan 
Doos met pachter Helsen en noord het klooster genaamd den besloten hove B. V. M. in 
Herentals, groot omtrent drie zillen en dat aan Peeter Peeters in huwelijk met Maria 
Vekemans inwoners van Oevel, ten deze present dewelke alhier verklaarden hetzelfde 
perceel te accepteren om en mits een som van twee honderd en vijftig guldens courant geld 
te tellen als het partijen zal believen te aanvaarden van nu af aan, ten laatste te aanvaarden 
met de laatst aangekomen borgemeester Henderick Veraert tot Oosterwijk ... Aldus gedaan 
en gepasseerde binnen Olen, ter presentie van Jan De Ceuster en Adriaen Matteijs als 
getuigen hiertoe geroepen. 
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Akte N°         26 maart 1759 
 
Compareerden Peeter Wuijts Peeterssone in huwelijk met Joanna Maria Verdaet inwoners 
van Mechelen, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Juffr. Du Quesnoij 
moeder van de inferemerie van het begijnhof van Herentals een som van twee honderd 
guldens courant.  
 
Comparant stelde tot pand speciaal zijn kindsgedeelte van zijn voorouders gekomen van 
Adriaen Verstappen als nu in pacht bij Adriaen Govaerts gelegen onder Oosterwijk 
Tongerlo .... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 26 februari 1759, ter presentie 
van Henderick Norbertus Wuijts en Amandus Gebroers als getuigen.  
 
Akte N°          20 maart 1759 
 
Compareerden Adriaen Wouters inwoner van Gelindel Parwijs in huwelijk met Maria De 
Winter, welke comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van 
Adriaen Helsen in huwelijk met Catharina Douwen inwoners van Strateneinde, een som 
van tachtig guldens courant, voor welke kapitale penningen hij comparant verklaarde te 
cederen en te transporteren zeker perceel beemd, groot een half zille. Palende oost Adriaen 
Douwen, zuid en west de Wimpe en noord Adriaen Soeten.  
 
Adriaen Helsen ten deze present verklaarde het voorzegde perceel om en mits de 
voorzegde som tachtig guldens alzo te accepteren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Jan De Ceuster en Peeter Helsen als getuigen.  
 
Akte N°          20 maart 1759 
 
Compareerden Adriaen Helsen Martenssone inwoner van Strateneinde in huwelijk met 
Catharina Douwen, welke comparanten verklaarden over te geven en te transporteren aan 
Peeter Helsen Janssone inwoner van ILLe onder Tongerlo, zeker perceel gelegen tot 
Gelindel omtrent de Wimpe, gekomen van Adriaen Wouters zoon van Anna Margaretha 
Helsen. Groot omtrent een halve zille. Palende oost Adriaen Douwen Adriaenssone, zuid en 
west de Wimpe en noord Adriaen Soeten.  
 
Peeter Helsen ten deze present verklaarde hetzelfde alzo te accepteren om en mits een 
som van tachtig guldens courant te betalen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Jan De Ceuster en Adriaen Wouters als getuigen  
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter Helsen Janssone een 
som van tachtig guldens courant belovende hem af te dragen van alle kommer en last en 
dienvolgens daarvan voldaan. Actum 24 maart 1759. Adriaen Helsen.  
 
Akte N°         19 maart 1759 
 
Compareerde Jan Aerts in huwelijk met Anna Geerewaerts inwoner van Oevel, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben van Peeter Heijlen Guilleamssone als voogd van 
zijn twee zusters, een som van honderd guldens courant ... 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zijn comparaten binnengeleg met huis en hof groot drie 
zillen. Palende oost de straat, zuid meijer Verachtert, west Marten Verdonck en noord Peeter 
Mertens en Cornelis Verwimp weduwe. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Adriaen Verswijvel en Abraham Horemans als getuigen. 
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Akte N°          19 maart 1759 
 
Compareerden Abraham Hooremans en Maria Van Ouijtsel beiden gehuwden en 
ingezetenen van Noorderwijk aan de Zandkapel, welke comparanten verklaarden 
overgegeven te hebben aan Adriaen Verswijvel zeker perceel erve gelegen tot Gelindel 
land van Westerlo, groot omtrent een half bunder. Palende oost Lauwereijs Van Belle, zuid 
Henderick Wenderickx en anderen, west een straatje en noord Jan Blommé nomine uxoris.  
 
Adriaen Verswijvel ten deze present verklaarde hetzelfde perceel alzo te accepteren op last 
van honderd guldens wisselgeld aan Jacobus Van Cruck en de kinderen Adriaen 
Goossens en Anna Verstappen tussen dit een een half jaar de som van acht en twintig 
guldens en een leverbaar bievat volgens ordenantie van St. Nicolaes gilde van Zoerle en op 
coditie dat hij transportant alsnog moet trekken de pacht van de tegenwoordig bezaaidheid 
mede de chijns tot Kerstmis 1759. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 19 maart 
1759. 
 
Akte N°         10 maart 1759 
 
Compareerde Joseph Matthijs Josephssone in huwelijk met Catharina Michiels inwoner 
van Deurne onder Borgerhout, alhier actueel binnen Olen Tongerlo, welke comparant 
verklaarde ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Peeter Verboven insgelijks 
alhier binnen Olen Tongerlo, een som van honderd guldens. 
 
Comparant stelde tot pand zijn erfelijke goederen gelegen onder Oosterwijk Tongerlo, eerst 
zeker perceel genaamd “ de langhe plack “ groot ander half zille Palende oost Jan De 
Ceuster Adriaenssone, zuid de erfgenamen Andries Van Reusel, west Marinus Verluijten 
erfgenamen, noord Cornelis Van De Poel # en Adriaen ’s Jegers. Item zeker perceel erve 
genaamd “ de clijn plack “ groot ook anderhalf zille. Palende oost en zuid de voorzegde 
erfgenamen Van Reusel met meer anderen, west de erfgenamen Marten Verstappen en 
Anna Verstappen, noord Cornelis Van De Poel. Item “ den ilschen dries “ groot één zille. 
Palende oost Peeter ’t Sijen, zuid Elisabeth Mattijs, west Jan De Ceuster Janssone en noord 
Adriaen Verboven.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Cornelis Geerewaerts 
en Marten Dassen, getuigen hiertoe geroepen.  
 
Akte N°         9 maart 1759 
 
Compareerden Maria Cluijdts weduwe Henderick Menten ten deze geassisteerd met mij 
notaris i. p. v. een voogd, welke comparante verklaarde verhuurd te hebben aan Jacobus 
Menten en Dimphna Truijens zijn huisvrouw zeker haar comparante huis, schuur, stal, 
heiden en weiden met de landerijen en de beemden zo en gelijk hetzelfde bij hem nu 
gebruikt is geweest, gestaan aan “ den Boekelsen heikant “ onder Olen (op conditie dat hij 
Jacobus Menten zijn moeder jaarlijks zal moeten geven kost en drank, oppas en logement 
gelijk zij verhuurster tot hiertoe van haar zoon als pachter heeft genoten om en mits een som 
van twee en twintig guldens jaarlijks en dat gedurende haar leven). 
 
Jacobus Menten en zijn huisvrouw accepteerden de voorzegde huizinge cum annexis en 
dependenties om en mits een som van acht en twintig guldens voorlijf en zestien veertelen 
korenpacht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize van de comparanten, 
ter presentie van Geeraerdt Bellens en Adriaen Bellens Janssone. 
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Akte N°         1 maart 1759 
 
Compareerde Franciscus Thijs weduwnaar Dimphna ’t Sijen, actueel inwoner van Oevel, 
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zijn huis, weiden en heiden en de landerijen 
zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen zijn binnen de jurisdictie van Oevel, bekend aan 
de huurder die hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som van veertig guldens in 
voorlijf en vijftien veertelen koren ... (huurder is mogelijk Jan Daems)  
 
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Michiel Verachtert en Jan Wouters als 
getuigen. Belovende hij Franciscus Thijs te zullen geven jaarlijks voor zijn kosten, zes en 
dertig guldens op korting van de voorzegde voorlijf. 
 
Akte N°         1 maart 1759 
 
Compareerde Guillielmus Verbraecken welke comparant verklaarde over te geven en te 
transporteren aan Hendrick Neijens en Maria Verboven zekere weide gelegen in “ de 
tourfputten “ groot omtrent anderhalve zille. Palende oost Marten Daems, zuid dezelfde, 
west Helmus Verbraeken en noord Henderick Nijers nomine uxoris en dat om en mits en 
som van acht en dertig guldens op heden aan hem transportant betaald, belovende 
dienvolgens aan het voorzegde pand geen recht, actie of pretentie meer te hebben of te 
behouden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Daems en 
Peeter Verstappen als getuigen.  
 
Akte N°         1 maart 1759 
 
Compareerde Henderick Neijers in huwelijk met Maria Verboven inwoners van Olen, welke 
comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Marten Daems 
Janssone een som van vijftig guldens. 
 
Voor welke kapitale penningen en de jaarlijkste vervallen intrest zij comparanten zijn 
verbonden en te pand stellende hun personen en goederen, roerende en onroerende zowel 
gelegen binnen Olen als Geel ... Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Peeter 
Verstappen en Helmus Verbraecken als getuigen.  
 
Akte N°          28 februari 1759 
 
Compareerde Peeter Van Schoubroeck inwoner van Heultje onder Westerlo, welke 
comparant verklaarde getransporteerd te hebben uit het nalatenschap van Adriaen Van 
Schoubroeck en Catharina Van Hout zijn ouders, zowel erfelijke goederen, have, actie en 
kredieten zowel voordelige als nadelige, zowel gelegen binnen de jurisdictie van Westerlo als 
elders en dat aan Jan Baptist Dils en Elisabeth Van Schoubroeck zijn zuster en zwager, 
ten deze present die hetzelfde alzo in koop ten danke accepteerden om en mits een som van 
twee honderd guldens courant … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Bellens en Peeter 
Berre als getuigen.  
 
Akte N°         5 februari 1759 
 
Compareerden Jan Boeckx en Henderick Boeckx Peeterskinderen den eerste inwoner van 
Oosterwijk en den andere inwoner van “ het watereijnde “ welke comparanten verklaarden 
verhuurd te hebben zeker hun comparante huis, hof, schuur, stal, heiden en weiden, alles 
gestaan binnen Oevel met enige andere goederen gelegen onder andere jurisdicties, zo en 
gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Adriaen Mertens en dat aan Henderick 
Verbraecken en Elisabeth Daems zijn huisvrouw, ten deze present die hetzelfde alzo in 
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huur accepteerden om en mits een som van achttien guldens voorlijf en veertien veertelen 
koren jaarlijks ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Mr. Marten Meijnten en Jan Van 
Linden (Verlinden) als getuigen.  
 
Akte N°          27 januari 1759 
 
Testament:   in den naeme ons Heere amen  
 
Compareerde Dimphna ’t Sijen en Franciscus Thijs beide gehuwden en ingezetenen van 
Oevel op “ den houdt “ welke eerste comparante liggende ziek te bed en hij comparant 
gezond, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dat op 
volgende manieren: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het laten 
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatstlevende 
van hun beiden en willende dat er kort na hun overlijden zullen moeten gecebreerd 
worden vierhonderd missen van requiem tenware de kerk belet zou hebben. 
 

- Dispositie der goederen, waarvan zij ten eerste maken aan Peeter Josephus ’t Sijen 
Martenssone haar zilveren gespen en aan haar zuster Anna ’t Sijen haar gouden 
kruis. Dalende daarmede tot hun verdere dispositie, zowel de haafelijke als de 
erfelijke goederen maken zij aan elkaar in volle eigendom en volle touchte en gebruik 
gedurende zijn of haar verder leven. In geval de testatrices voor aflijvigheid zo wilde 
zij dat haar goederen zullen gaan na de dood van de testateur op de kinderen van 
haar broer Marten ’t Sijen. Dat dezelfden daarvan zullen profiteren een som van vijf 
honderd guldens en alsdan zullen gaan volgens rechts coustumen op haar zuster 
Anna ’t Sijen of haar kinderen ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateuren, ter 
presentie van Adriaen Doos en Jan Mertens geburen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°         27 januari 1759 
 
Erg beschadigde akte. Compareerden Philippus Jacobus Wouters in huwelijk met Adriana 
Janssens inwoners van Zoerle Westerlo, welke comparanten verklaarden over te geven en 
te transporteren zekere helft van een perceel erve genaamd “ het venne... “ groot in het 
geheel twee honderd en vijftig roeden naast de zuidzijde doorgaande op de helft van “ den 
schransenhof “ oostwaarts tot in het westen aan de erve van Nicolaes ... kinderen, zuid Jan 
Van Kerckhoven cum suis, noord den transportant zijn wederhelft bij hem verkregen tegens 
Franciscus Weijnants en dat aan ... Van Kerckhoven ten deze present die hetzelfde in 
transport alzo accepteerde om en mits een som van zes en negentig guldens courant, 
waarop alreeds geteld drie en zestig guldens waarvan deze was diende als afkijting en 
belovende de resterende penningen te zullen doen te St. Jansmis 1759. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verstappen en Jan 
Baptist Verheijen als getuigen. De akte is ondertekend door: Jan Baptist Van Kerckhoven. 
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Bronnen 
 

- Rijksarchief Beveren, afdeling Antwerpen toegansnummer R02, Notarissen van Olen 
en hun bewaarde gegevens. Notaris Oniaerts Minuutakten 1739 – 1776, 1 deel 53 
mappen. Map 5989 tot en met map 5995. 
 

- Digitaal archief Notariaat Olen: Jos Laenen (digitale foto’s genomen voorjaar 2012) 
 

- De Sint- Martinuskerk te Olen. J. Lauwerys. 

 
- Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Heemkring “ De Linde “ Olen. Werkgroep 

Genalogie: Haemhouts W. & S’Jegers E.  
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