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Not. 5997: 1760

Index van de hierrinne gebonden akten beginnende met 10 januarij 1760.
Conform drij besondere indexen eijndighe met den jaere 1773.
Nr. 1

Een obligatie van 450 guldens tot last van Cornelis Geerewaerts,
ten behoeve van de kinderen Wilhelmus Verheijen en Elisabeth
Verluijten.

Nr. 2

Een obligatie van 70 guldens tot last van Peeter Van Beijlen, ten
behoeve van de kinderen Jan Verboven en Christina Van Beijlen.

Nr. 3

Een obligatie van 190 guldens tot last van Peeter Van Beijlen, ten
behoeve van Jan Sprengers.

Nr. 4

Transport van een huis en aangelegen erve gedaan door Peeter
Vervoort Geerardtsone, ten behoeve van Michiel Van De Ven en
Maria Haverhals.

Nr. 5

Verhuur van een huis cum annex door Geert Laenen aan Jan
Baptist Roosbroeckx.

Nr. 6

Testament van Joannes Van Gansen daar moeder van was Anne
De Doncker.

Nr. 7

Transport van een huis gedaan door Peeter Torfs en Joanna
Gebruers, ten behoeve van Jan Van Lommel en Elisabeth Meir.

Nr. 8

Een obligatie van 250 guldens tot last van Nicolaes Bulckens en
Cornelia Van Oijstaijen.

Nr. 9

Verkoop van het gebruik van zeker hoekske erve door Josephus
Van Dijck, aan Peeter Gislain.

Nr. 10

Testament van Catharina Swolfs en Jan Batist t’ Seijen.

Nr. 11

Transport van zeker perceel beemd door Joannes Augustinus
Verheijen, ten behoeve Hendrick Geens en Maria Geudens.

Nr. 12

Verhuur van een hofstede cum annexis gedaan door Michiel Wilms
aan Jan Bellens.

Nr. 13

Testament van Anna Verbist Peetersdochter.

Nr. 14

Kwijting van een rente van 800 guldens gestaan hebbende tot last
van Guilliam Heijlen tot Bruggeneinde onder Heist, aan Jan Torfs in
huwelijk met Anna Barbara Verholen en Peeter Verholen cum suis.

Nr. 15

Transport van een rente van 500 guldens door Juffr. Lievens
begijntje tot Herentals aan Juffr. Du Quesnoij als moeder der
infermerie tot Herentals.
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Nr. 16

Een obligatie ten behoeve van de Voortkapelle, tot last van Michiel
Van Den Bolcke en Dymphna Kusters. Deze obligatie is gecasseerd
2 juli 1761, staat in de register 1761

Nr. 16

Scheiding en deling aangegaan tussen Jan Heijlen in huwelijk met
Catharina Peeters, Michiel Wilms, Michiel Jansens, nopende de
goederen nagelaten bij wijlen Anna Verhestraeten en in touchte
bezeten bij wijlen Jan Menten.

Nr. 17

Verhuur van een huis cum annexis door Petronella Janssens
weduwe Marten Van Lommel aan Geerardt Dirickx.

Nr. 18

Transport van zeker perceel land gedaan door en Jan Wuijts en
Dimphna Dils, aan zijn broer Peeter Wuijts.

Nr. 19

Testament van Barbara Peetermans en Joannes Verachtert tot
Oevel.

Nr. 20

Testament van Peeter Verheijen en Anna Maria Versweijvel tot
Oosterwijk.

Nr. 21

Testament van Hendrick Verbist en Maria Govaerts tot Hezewijk.

Akte N° 1

10 januari 1760

Compareerden Cornelis Geerewaerts inwoner van Olen Tongerlo bejaarde jongman zich
zelve zijnde, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Joannes
Verheijen als voogd der kinderen Wilhelmus Verheijen, daar moeder van was Elisabeth
Verluijten een som van vierhonderd en vijftig guldens courant.
De comparant stelde tot pand zeker zijn huis, schuur en binnenveld, gelegen tot Doeffen in
den Hoeck onder Olen, samen groot een half bunder. Palende oost de straat, zuid de
rentheffers erve, west dezelfde en noord het straatje. Item zeker perceel zaailand gelegen
achter het voorzegde huis, groot drie zillen. Palende oost Jan Sprengers, zuid Marten van
Lommel, west de weduwe Cluijts en noord de Heerstraat. Item zeker perceel groot honderd
roeden zaailand genaamd “ het claes bluten “. Palende oost ’t straatje zuid de kerk alhier,
west Adriaen Douwen en noord Jan Bellens kinderen.
Item zeker perceel weide genaamd “ den demert “ groot een zille, gelegen tot Doffen onder
Olen. De heer Verreijcken, zuid Maria Bellens, west..(leeg) en noord Andries De Bie. Item en
tot slot zekere weide gelegen in de Vierhuizen onder Olen. Palende oost Christina Bellens,
zuid Dimpna Bellens, west Wilm Bens cum suis en noord dezelfde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Hendricus Gislain en
Adriaen Lemie als getuigen.
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De ondergeschrevene gevende autorisatie om te caseren dees rent obligatie van vierhondert
en vijftigh guldens courant 1759 van jaeren 25 december
Akte N° 2

31 januari 1760

Compareerde Peeter Van Bijlen weduwnaar (wonende) aan den Boeckelschen heijcant
onder Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Peeter Verboven als
voogd van de kinderen Jan Verboven en Christina Van Bijlen, een som van zeventig
guldens courant. Bij ten achterstaan van betaling aan de voorzegde Peeter Verboven ten
behoeve van de voorzegde wezen overgegeven zeker perceel erve genaamd “ het cloot
kens “ groot zestig roeden zaailand gelegen omtrent de Vierhuizen. Palende oost de straat
van de Vierhuizen naar Doeffen, zuid dezelfde wezen, west Elisabeth Peeters en noord Jan
Sprengers. Verkregen tegen Elisabeth Verboven weduwe Adriaen Heijlen, welke Peeter
Verboven kwalitatief hetzelfde perceel alzo aanvaarde en in dank heeft aangenomen voor
de voorzegde wezen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Heijns en Cornelius
Geerewaerts.
Akte N° 3

31 januari 1760

Compareerde Peeter Van Bijlen weduwnaar inwoner van Olen, en bekende ontvangen te
hebben van Jan Sprengers en Maria Verboven een som van honderd negentig guldens.
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ het rouw ven “ groot een half
bunder. Palende oost den Buelschen aert, zuid en west Jan Blampaerts en noord Jan
Bogaerts. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelius
Geerewaerts en Jan Heijns als getuigen.
Akte N° 4

13 februari 1760

Compareerden Peeter Vervoort Geeraerdtssone daar moeder van was Elisabeth Wouters
actueel inwoner van Strateneinde onder Tongerlo, bejaard en zich zelve zijnde en verklaarde
verkocht te hebben zijn eigendom verkregen uit hoofd van zijn ouders, zeker huis met
aangelegen erven waar het actueel op staat, groot omtrent honderd roeden en gelegen
onder Tongerlo. Palende oost de kinderen Joris De Coninck, zuid Hendrick Bogaerts, west
de straat van Oosterwijk naar “ het draaijboom bosch “ en noord het huis van Matthijs Van
Kerckhoven cum annexis en dat aan Michiel Van De Venne en Maria Haverhals inwoners
onder Tongerlo en pachters van het voorzegde huis cum annexis ten deze present en mede
comparerende die het voorzegde huis en binnengeleg in koop accepteerden om en mits een
som van vijf en zeventig guldens courant ... Eerste comparant verklaarde te geven met
warme hand of bij donatie wat men noemde gift onder levenden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Cornelius
Geerewaerts Peeter Barré en Peeter Pauwels als getuigen.
Akte N° 5

18 februari 1760

Compareerde Geert Laenen inwoner van veldhoven onder Herentals welke comparant
verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Baptist Van Roosbroeck zeker zijn comparant huis
met schuur en binnengeleg, “ het weeblock “, “ den loockaert “, “ de loockaert “ aan de
Noorderwijkse straat, de weide in “ den honinck “, “ de hooge rijdt “ en “ de lage rijdt “ met
de andere heiden en “ schasserijen “ gelijk het bij de huurder in gebruik is geweest met zijn
vader en dat nu wordt gereserveerd de heiden in ” den honinck “ omtrent “ de bransche
heijde “ aan de verhuurder, welke Jan Baptist Van Roosbroeck ten deze present het
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voorzegde huis cum annexis accepteerde om en mits een som van vier en veertig guldens
en twaalf veertelen goed leverbaar koren ...
Compareerde ten deze mede Peeter Van Roosbroeck dewelke verklaarde zich als borg te
stellen met als pand zeker perceel hooiwas gelegen omtrent “ de ketelbunders “. Palende
oost “ den kivitsdijck “ zuid Marten Matthijs, west Hendrick Van Gelder en noord de
kinderen Wilm Verheijen, groot omtrent twee honderd roeden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Lemie en Cornelis
Cremers als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 6
Testament:

27 februari 1760
In den Naeme ons heere amen

Compareerden Joannes Van Gansen daar moeder van was Anna De Doncker inwoner der
bijvang Herentals, gezond van hart, alreeds ontvangen bij de eerwaarde paters
Minderbroeders onder het van Heilige Serp... vader Franciscus welke comparant verklaarde
bij deze zijn laatste wil te kondigen op volgende manieren:
-

Ten eerste willende dat zijn lichaam begraven zal worden in gewijde aarde en het
laten doen van een begrafenis, indien overleden voor zijn professie begraven te
worden volgens gewoonte.

-

Dispositie van al zijn haafelijke en erfelijke goederen verklaarde hij te gunnen en te
geven aan zijn wettige vader Adriaen Van Gansen in volle eigendom. In geval van
dat na de dood van zijn vader op zijn stiefmoeder Anna Elisabeth Lathouders en na
de dood van zijn voorzegde vader en moeder op zijn halfzusters, zuster, broer of
broers die zijn vader en stiefmoeder zullen komen achter te laten en ingeval de
voorzegde zusters en broers kwamen te overlijden zonder wettige decendenten
achter te laten, zullen al de goederen moeten gaan volgens coustume locael ende
landsrecht, op last en restrictie dat zijn voorzegde vader zal moeten afdragen zijn
testateurs proffessings kledij ... als zijnde zijn enige universele erfgenaam.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Adriaen Lemie en Cornelius Geerewaerts, geburen als getuigen
Akte N° 7

1 maart 1760

Compareerden Joanna Gebruers en Peeter Tourfs als voogd en wettige man, welke
comparanten verklaarden verkocht te hebben aan Jan Van Lommel Janssone en Elisabeth
Meir zeker hun comparant huisje met het stalleken daaraan gelegen # met het recht van te
bakken in het bakhuis, gestaan tot Schaatsbergen onder Olen. Palende oost de straat, zuid
Adriaen Douwen nomine uxoris, west en noord Michiel Oniaerts en dat om en mits de som
van honderd en vijf en twintig guldens courant, welke Jan Van Lommel verklaarde hetzelfde
daarvoor in dank aan te nemen en beloofde bovendien daarvoor de comparanten en
transportanten daarvoor te geven twee nieuwe “ staelen “, twee oude te repareren en twee
dagen te werken waarvoor zij transportanten verklaarden de grond en de aangelegen hof
waar het huis op staat bij donatie inter vivos te geven aan de voorzegde Jan Van Lommel ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Jan Tourfs en Arnoldus Neefs.
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8 maart 1760

Compareerden Nicolaes Bulckens en Cornelia Van Oijstaijen beide gehuwden en
ingezetenen van Morkhoven, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van
Juffrouw Du Quesnoij moeder der infirmerie van Herentals een som van twee honderd en
vijftig guldens courant.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve gelegen achter den hof aan “ het peniers
huijs “ omtrent Itegem onder Heist ten gehuchte van Bernum, groot omtrent zes vierdelen.
Palende oost en zuid ’s Heerenstraat, west de Bernumse pleijne en noord den Eerwaarde
heer Kerselaers. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Anthonis
Helsen en Joannes Franciscus Helsen burgers der stad Herentals als getuigen.
Akte N° 9

17 maart 1760

Compareerden Josephus Van Dijck Adriaenssone inwoner van Noorderwijk kleermaker van
stiel, welke comparant bekende verkocht te hebben het gebruik van zeker hoekske erve,
zaailand of hofland, gelegen aan de dreef van den heer Baron Serclaes, leidende van het
dorp van Noorderwijk naar het kasteel van het voorzegde Noorderwijk zo en gelijk hetzelfde
gelegen en gesepelteert met een ekelteere haag met hulst onderstoken tussen den hof van
hem Joseph Van Dijck en het voorzegde hoekske, groot omtrent een roede Herentalse
houtmaten. Palende oost de verkoper, zuid de voorzegde dreef, west de erfgenamen
meester Peeter Wouters en noord ook de verkoper, vrij en onbelast en dat aan Peeter
Gijslain zijn nakomelingen om daarop en in te formeren een leerlouwerije of vetcuijpe
(leerlooierij) twee of meer en dat zo lang de representanten van de voorzegde Peeter
Gijslain de voorzegde vetkuip zullen komen of mogen in staat houden en nadat dezelfde zal
uitgebroken of geabondoneerd zal hij verkoper de grond wederom aan zich hebben gelijk hij
voordien is geweest. Peeter Gijslain ten deze present verklaarde het voorzegde hoekske
erve te accepteren om en mits een som van veertien guldens courant te betalen tussen
heden en acht dagen volgens contract van koop.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Bulckens en Peeter
Barré als getuigen.
Akte N° 10
Testament:

19 maart 1760
In den Naeme ons heere amen

Compareerden Catharina Wolfs en Jan Baptist Seijen beide gehuwden en ingezetenen
van Oevel, zij comparante enigszins onpasselijk en hij comparant in goede gezondheid,
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 ter discretie van hun beiden.

-

dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfgelijke goederen
gunnen en geven zij aan elkaar in volle eigendom en de volle touchte te gebruiken
gedurende hun leven. Dit op last om hun kinderen tesamen verwekt eerlijk op te
voeden tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke staat en hen dan vijf en twintig
guldens eens te geven ...

Aldus gedaan en gepasseerd ten huize en voor het ziekenbed van de testatrice, ter presentie
van de eerzame Guilliam Van Linden en Peeter Van Goensel geburen als getuigen hiertoe
geroepen.
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16 mei 1760

Compareerden Joannes Augustinus Verheijen in huwelijk met Maghdalena Verstockt,
inwoners van Noorderwijk welke comparanten verklaarden over te geven en te transporteren
aan Henderick Geens en Maria Geudens zijn huisvrouw inwoners binnen de stad Herentals
zeker perceel beemd groot omtrent ander halve zille. Palende onder Herentals in “ de
monnickse gooren “ oost Franciscus Van Opstal, zuid de H. Geest van Herentals, west de
voorzegde Henderick Geens en noord de weduwe Franciscus Bouwen. Welke Hendrick
Geens ten deze present verklaarde het voorzegde perceel te accepteren om en mits een
som van honderd en vijftig guldens courant ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Struijfs en Cornelis
Geerwaerts als getuigen.
Akte N° 12

20 juli 1760

Compareerde Michiel Wilms inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te
hebben zeker huis, hof, schuur, landerijen, weide, beemden en heiden, groot omtrent zeven
bunders en dat aan Jan Bellens Hendricxsone ten deze present die hetzelfde cum annexis
in huur is nemende mits hij huurder dezelfde landerijen cum annexis heeft betreden en het
aan hem zeer wel bekend zijn en dat om en mits een som van twee en vijftig guldens geld in
voorlijf en zeven en twintig veertelen korenpacht.
Ook te betalen aan Geel en aan Franciscus Peeters zeker huis, hof met binnengeleg groot
anderhalve zille met een half bunder land en een half bunder weide alwaar hij huurder
actueel in woonde en waarom hij huurder hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som
van negen ... guldens voorlijf en bovendien te betalen alle dorpslasten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Josephus Verstappen en
Arnoldus Neefs als getuigen.
Akte N° 13

1 augustus 1760

Testament: In den Naeme ons heere amen
Compareerden Anna Verbist Peetersdochter inwoonster van Meren, ziek liggende te bed,
welke comparante verklaarde bij deze haar laatste wil te kondigen op volgende manieren:

1

-

Willende dat haar lichaam begraven zou worden met een begrafenis en andere
pieuse werken ter discretie van de hierna vermelde erfgenamen en de onkosten van
de begrafenis te betalen uit de inkomsten van haar efgoederen.

-

Dispositie van haar haafelijke en erfelijke goederen maakt zij ten eerste aan de
dochters van haar zuster en waarvan zij meter is haar zilveren hoofdijzer om haar
zelve gedachtig te zijn. Item prelegateerde zij aan haar zuster in huwelijk met Peeter
Verstappen 1 haar gouden kruis met haar klederen en linnen, actie en kredieten en al
wat van have kon gegeven worden en dat voor de diensten die zij testatrice
verklaarde van haar genoten te hebben en mogelijk nog kan genieten.

-

Komende tot de dispositie van haar erfelijke goederen verklaarde zij testatrice te
geven in volle eigendom aan zuster Maria Catharina Verbist in huwelijk met Peeter
Verstappen, ingeval haar broer Peeter Verbiest prerogatief wilde pretenderen in de

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Verstappen – M.C. Verbiest, nr. 3417, pag. 627.
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leen of feodale goederen ... maar in geval haar broer zulks niet doet zo wilde zij dat al
haar erfgoederen zullen moeten gaan voor een deel op haar broer en voor een ander
deel op haar zuster Maria Catharina Verbist in twee egale parten of delen ...
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Amandus Van Hout en Jan Heijlen geburen
als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 14

16 augustus 1760

Compareerde Jan Tourfs en Anna Barbara Verholen beide gehuwden en ingezetenen van
Olen, Peeter Verholen en Adriaen Van Rompaij en Joanna Verholen ingezetenen van
Itegem, alle kinderen van Peeter Verholen en Barbara Van Den Acker gehuwden, die
ingezetenen waren van Hulshout, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben ieder
een som van twee honderd guldens courant makende alzo te samen in’t geheel een som van
zeshonderd guldens hun gedeelte in een rente van achthonderd guldens gestaan hebbende
tot last van Guilliam Heijlen tot Bruggeneinde onder Heijstenberg, zodat deze daarvoor
dienende voor volle en absolute quitte zonder een verdere te moeten doceren nopende de
zes honderd guldens waarvan hun voorzegde moeder was gerecht tot de touchte en het
trekken van de jaarlijkse intrest waarvoor zij comparanten beloofden jaarlijks ieder
persoonlijk gedurende het leven van hun moeder te betalen à rato van veertien honderste
makende alzo jaarlijks een som van vier en twintig guldens ...
Al de comparanten zijn verbonden hun personen en goederen, roerende en onroerende
waar en op wat er ter plaatse bevonden zal worden ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Hulshout ten woonhuize van Jan Baptist Celen op 16 augustus 1760, ter presentie van Jan
Baptist Celen en Gerardus Taes als getuigen.
Akte N° 15

22 augustus 1760

Compareerden Juffrouw Maria Anna Lievens begijntje op het Begijnhof van Herentals
welke comparante verklaarde over te geven, te cederen en te transporteren alzulke rente
van vijf honderd guldens courant als zij comparante is heffende tot last van Franciscus
Veraert en Anna Catharina Lachi inwoners van Olen en dat aan Juffrouw Du Quesnoij
moeder der infirmerie dezer stad die hier mede compareerde en verklaarde de voorzegde
rente mits een gelijke som van 500 guldens courant dankelijk voor en in de naam van de
voorzegde infirmerie aan te nemen, welke voorzegde som Anna Maria Lievens bekende
ontvangen te hebben. De voorzegde akte gepasseerd voor de notaris J. H. Keuppens
binnen Geel volgens authentieke kopie alhier gezien van datum 4 juli 1751 ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals in de infirmerie, ter presentie van Henderick
Verhoeven en Anthoon Wuijts als getuigen.
Akte N° 16

3 oktober 1760

Compareerden Jan Heijlen in huwelijk met Catharina Peeters inwoners van Oevel, Michiel
Wilms Hendrickxsone, Michiel Janssens in huwelijk met Anna Maria Willems
Hendrickxdochter, Anna Verhestraeten jong bejaarde dochter bijgestaan met mij notaris in
plaats van een voogd, allen als erfgenamen van Maria Verherstraeten gehuwd geweest met
Jan Menten, welke comparanten verklaarden te scheiden en gedeeld te hebben de erfelijke
goederen achter gelaten bij wijlen Jan Menten als touchtenaer (vruchtgebruiker) van de
voorzegde Maria Verhestraeten en dat in de manieren hiervolgende:
Ten eerste is bevallen bij blinde loting voor de eerste kavel met rekening van biljet Sub. A,
aan de voorzegde Michiel Wilms en zijn zusters in huwelijk met Guilliam Janssens. Eerst
het huis, schuur met honderd vijf en twintig roeden Herentalse maten af te meten, gestaan
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tot Gerheiden onder Olen. Palende oost de erfgenamen Marten Bellens, zuid dezelfde, west
Adriaen Wouters en noord de straat en “ den graefenschen dries “ en heeft deze kavel
daarmede haar gerecht aanvaard, geschat op twee honderd vijf en twintig guldens.
Ten tweede is bevallen Sub Littra B en bij blinde loting bevallen aan Anna Verhestraeten,
zeker perceel land genaamd “ het Daems huijs “ zijnde land groot een half bunder. Palende
oost de Heerstraat, zuid Catharina Blerinckx west Jan Sprengers, noord Adriaen Van
Genechten kinderen is geschat op twee honderd vijf en zeventig guldens.
Ten derde is bevallen aan dezelfde Anna Verhestraeten zekere plek land genaamd “ de
langels “ groot twee honderd vijftig roeden. Palende oost de heer B.., zuid de straat, west de
heer Baeten en noord een straat. Is geschat op twee honderd vijf en zeventig guldens en
heeft de voorzegde Anna Verhestraeten Sub. Littra B en C haar gerechtigde part voor twee
kavels.
Ten vierde is bevallen Sub Littra D aan Jan Heijlen de meerrest van de honderdvijfentwintig
roeden die in de volle erve moet afgekweten worden aan het huis en de schuur. Palende
oost de vijf en twintig honderd roeden naast het huis en de schuur, zuid de straat, west
Adriaen Wouters met Adriaen Laenen en noord de straat en heeft deze kavel daarmede haar
gerechtigde part.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joseph Meer en Adriaen Meer
als getuigen.
Akte N° 17

6 oktober 1760

Compareerden Petronella Janssens weduwe Marten Van Lommel ten deze bijgestaan
met Jan Gebruers inwoonster van Schaatsbergen, welke comparanten verklaarden
verhuurd te hebben zeker hun comparant huis met stal en schuur gestaan tot Schaatsbergen
met zeker twee plekken erven, genaamd het ene “ de heijde “ en het andere “ het maij
Lijnens “ ook gelegen tot Schaatsbergen, omtrent het “ Neelken Vissers “ erve en dat aan
Geeraerdt Dirckx en Catharina Truijts gehuwden ten deze present, dewelke verklaarden
het voorzegde huis in huur aan te nemen om en mits een som van elf guldens voorlijf en
twee veertelen koren jaarlijks ... gelijk zij ook in huur aannemen zeker perceel land genaamd
“ het neerblock “ gelegen aan de Honinckstraat, groot omtrent een zille en dat om en mits
een som kwantiteit van zeven loopen koren
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Pauwels en Cornelius
Geerewaerts als getuigen.
Akte N° 18

8 november 1760

Compareerden Jan Wuijts in huwelijk met Dimphna Dils inwoners van Oevel, welke
comparanten verklaarden over te geven en te transporteren zeker perceel land genaamd
“ het wit ven “ gelegen tot Damseinde onder Westerlo. Palende oost de straat naar
Damseinde plein, zuid Geert van Kerckhoven, west Meijer ‘t Sijen kinderen en noord Jan
Govaerts cum suis, groot drie honderd roeden. Op last van twee honderd guldens kruisende
rente aan Adriaen Heijlen Hendrickxsone tot Morkhoven met het laatste verschenen jaar
intrest en dat aan zijn broer Peeter Wuijts jongman ten deze present en dewelke verklaarde
hetzelfde perceel te accepteren op de voorzegde kruisende rente van twee honderd guldens
en beloofde nog aan zijn voorzegde broer te geven een som van vijf en tachtig guldens om
hem transportant kwijt te schelden alle pretentien, en kredieten die hij op zijn broer heeft te
pretenderen gehad waarvan deze is dienende voor volle kwijting.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Lemie en Peeter
Bellemans als getuigen.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben op korting van de bovenstaande vijf
en tachtig guldens, dertig guldens en vijf oorden. Actum 8 november 1760. Joannes Wuijts.
Den ondergeschrevene Jan Wuijts bekende alsnog ontvangen te hebben drie en dertig
guldens op 23 november 1760.
Akte N° 19
Testament

21 november 1760
In den Naeme ons heere amen

Compareerden Barbara Peetermans en Jan Verachtert beide gehuwden en ingezetenen
van Oevel, welke comparanten beide in volle gezondheid 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 haafelijke en erfelijke goederen verklaarden zij testateuren te
maken aan elkaar en aangaande hun cijnsgoederen niet leenroerig daarvan te
gunnen en te maken met volle touchte en gebruik aan de laatstlevende van hun
beiden en na de dood van de laatstlevende wilde hij testateur dat al zijn erfelijke
goederen zullen gaan in volle eigendom op Anna Barbara Van Eeckhout
Cornelisdochter en dat voor haar trouwe dienst aan de testateuren betoond en dat
van dezelfde goederen moet gaan en succederen een beemd gelegen op “ den
haeselaeren “ genaamd “ de loos “ groot omtrent een half bunder aan Pauwels Van
Eeckhout om redenen hem testateur bekent. Insgelijks wilde zij testatrice dat al haar
chijnsgoederen na de dood van de laatstlevende van hun beiden zullen gaan op de
kinderen van Cornelis Van Eeckhoudt en aangaande haar testatrices leenroerige
erfelijke goederen wilde zij dat na haar overlijden zullen gaan en succederen op de
kinderen van de voorzegde Cornelis Van Eeckhoudt waarvan moeder was
Dimphna Christiaens in volle eigendom en op last dat de voorzegde kinderen na de
dood van de testateuren jaarlijks zullen geven vijf veertelen koren aan den testateur
zijn b(roer ?) en vijf veertelen aan de voorzegde Cornelis Van Eeckhout hun vader.

Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van de notaris binnen Olen, ter presentie van
Joannes Franciscus Wuijts en Cornelis Geerewaerts als getuigen.
Akte N° 20
Testament:

12 mei 1760
In den Naeme ons heere amen

Compareerden Peeter Verheijen en Anna Maria Verswijvel beide gehuwden en
ingezetenen van Oosterwijk. Hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede
gezondheid. 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 ter discretie van de laatstlevende van hun beiden.

-

Dispositie van hun haafelijke en erfelijke goederen maken zij aan elkaar in volle
eigendom op last de kinderen samen verwekt eerlijk op te voeden tot een behoorlijke
ouderdom of tot ze gekomen zijn tot enige staat, geestelijk of wereldlijk en dan aan
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ieder hetzelfde te geven een veertel koren en een veertel boekweit voor hun
legitieme portie.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk Tongerlo ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testateur, ter presentie van Jan De Ceuster den ouden en Peeter De
Cnaep.
Akte N° 21
Testament:

11 december 1760
In den Naeme ons heere amen

Compareerden Hendrick Verbist en Maria Govaerts beide gehuwden en ingezetenen van
Hezewijk weerlijxkse jurisdictie van Tongerlo Olen. Hij comparant liggende ziek te bed en de
comparante met ons gaande en staande. Welke comparanten verklaarden bij deze hun
laatste wil te kondigen en dat 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.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, hun haafelijke goederen verklaarden zij te
maken aan elkaar in volle eigendom op last en restrictie dat de laatstlevende hun
kinderen zijnde drie in getal eerlijk op te voeden tot ze gekomen zijn tot een
behoorlijke staat en alsdan aan ieder te geven twee honderd eens. Hun erfelijke
goederen prelegateren en laten zij aan hun twee dochters met name Maria Verbist
en ... Verbist (niet vermeld) ieder acht honderd guldens courant te prevenieren uit
hun chijns erfgoederen na de dood van de laatstlevende van hun beiden ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hezewijk onder Olen, ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testateur ter presentie van Guilliam Denckens Geert Verbist en Jan Baptist
Aelen geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 22
Testament:

14 december 1760
In den Naeme ons heere amen

Compareerden Adriaen Neijers en Elisabeth Heijlen beide gehuwden en ingezetenen van
Olen, hij comparant liggende ziek te bed een zij comparante gezond van hart, welke
comparaten 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 haafelijke en erfelijke goederen verklaarden zij te gunnen en te
geven aan elkaar in volle eigendom op last en restrictie dat de laatst levende van hun
beiden hun na te laten kinderen eerlijk moeten opvoeden tot ze gekomen zijn tot een
behoorlijke ouderdom en hen uit de erfgoederen te laten vinden de legitieme portie
van de eerst stervende ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed der
testateur, ter presentie van Hendrick de Backer en Jan ’t Sijen beide geburen als getuigen.
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27 december 1760
In den Naeme ons heere amen

Compareerden Anna Huijpens en Adriaen Verluijten beide gehuwden en ingezetenen van
Tongerlo, 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 laatstlevende
van hun beiden.

-

Dispositie van hun na te laten haafelijke goederen. Ten eerste aan Carolus
Norbertus Verluijten hun enig te samen verwekt kind zeshonderd guldens courant
te vinden uit hunne haafelijke en erfelijke goederen. Andere goederen maken en
laten zij aan elkaar in volle eigendom. Roepende zij testateuren wederzijds hun
voorkinderen voor en tot hun legitieme portie te vinden uit hun gedevolveerde
erfgoederen ... Op last en restrictie dat de laatstlevende van hun beiden hun na te
laten kind eerlijk zal moeten opvoeden ... ende eerlijck sijne studie laeten vervolgen.

Aldus gedaan op het kantoor van de notaris binnen Olen, ter presentie van Jan Geudens en
Jan Verbist inwoners der bijvang van Herentals als getuigen hiertoe verzocht.
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Not. 5998: 1760 – 1766

Index der hierinne gebonden acten en contracten beginnende 10 januarij 1760
ende eijndigende 27 september 1766.
Nr. 1

Een obligatie van 600 guldens ten laste van Cornelis Geerewaerts,
te behoeve van het besloten hof tot Herentals.

Nr. 2

Obligatie ten laste van Michiel Oniaerts en Maria Gebruers
gehuwden, ten behoeve van de kerk van Olen.

Nr. 3

Permutatie van erf op erf tussen Guilliam Verlinden enerzijds en
Michiel Mertens Peeterssone anderzijds.

Nr. 4

Donnatie inter vivos gedaan door Jan Luijten jongman, ten behoeve
van Jan Sneijers en Anna De Win gehuwden.

Nr. 5

Scheiding en deling tussen de kinderen en erfgenamen Peeter
Verstappen.

Nr. 6

Obligatie van 300 guldens ten laste van Adriaen Willems tot
Herenthout, ten behoeve van Peeter Janssens Rauwelkoven.

Nr. 7

Ampele procuratie verleden door Jan Gommarus Van Den Eijnde
tot Oosterhoven op zijn vader Jan Van Den Eijnde.

Nr. 8

Akkoord van een conventie aangegaan tussen Adriaen Vekemans
en Maria Lemie enerzijds en Jan Thoremans en Peeter Anthonis
ten andere zijde.

Nr. 9

Obligatie van 100 gls. ten laste van Michiel Van Den Bolck en
Dymphna Helsen, ten behoeve van de Voortcappelle.

Nr. 10

Obligatie van 60 gls. ten laste van Franciscus Van Linden en Anna
Maria Mertens tot Vorselaar, ten behoeve van Andries Van Reusel.

Nr. 11

Procuratie verleden door Joanna Theresia Van Kerckhoven aan
Andries Bogaerts haar stiefvader.

Nr. 12

Donatie van een perceel erve door Franciscus ’t Sijen aan den
notaris Oniaerts en Anna Elisabeth Wuijts.

Nr. 12 ²

Verhuur van een hofstede door Jan Van Dijck aan Jan Baptist
Sprengers.

Nr. 13

Verhuur van huis en hof door Jan Bens aan Simon De Bruijn

Nr. 14

Attestatie verleden door Peeter Peeters ter rekwest van Hendrick
De Ceuster.

Nr. 15

Obligatie van 25 gls. ten laste van Jan Baptist Verheijen en Maria
Catharina Van Roosbroeck, ten behoeve van Jan Van Dijck.
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Nr. 16

Testament van Guilliam Van Outsel en Anna Bruijnseels
gehuwden Damseinde.

Nr. 17

Transport van een huis en twee percelen erve door Peeter Helsen tot
ILLe aan Guilliam Helsen Guilliamssone, zijn neef.

Nr. 18

Verhuur van een hofstede door Jan Van Hove aan Franciscus
Denckens.

Nr. 19

Transport van een perceel erve door Peeter Willems, Jan Willems
en Marten Van De Weijer, aan Jan Smets en Anna Heijlen.

Nr. 20

Erfgift of erf uitgeving gedaan door Peeter Coolbonders aan Jan
Torfs.

Nr. 21

Obligatie van 100 gls. ten laste van Adriaen Mattheijs en Catharina
Laenen, ten behoeve van Jan Van Dijck jongman.

Nr. 22

Verhuur van een perceel schaarbos door Guilliam Verluijten
Tongerlo, aan Guilliam Van Linden.

Nr. 23

Verhuur van een perceel erve door Jan Neijens en Dimphna
Peeters aan Guilliam Van Linden.

Nr. 24

Verhuur van een huis cum annexis door Catharina Van De Perre
Oevel, aan Jan Hendrickx haar zoon.

Nr. 25

Scheiding en deling tussen Mattheus Verbist enerzijds en Marten
Verboven in huwelijk met Catharina Verbist ten andere zijde

Nr. 26

Verhuur van een huis en hof door Jacobus Verbist aan Marten
Boonaerts en Theresia Michiels gehuwden.

FINIS

Akte N° 1

10 januari 1760

Compareeren Cornelis Geerewaerts Adriaenssone inwoner van Olen Tongerlo, welke
comparant bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van den eerwaarde heer
proost van het besloten Hof der Norbertinessen binnen Herentals, een som van zes honderd
guldens courant.
Comparant stelde tot pand zeker twee percelen weiden aan elkaar gelegen, groot drie
honderd roeden en gelegen tot Doffen onder Olen. Palende oost Adriaen Lemie kinderen
van zijn eerste bed, zuid Adriaen Lemie, west Anna Verluijten en noord de straat (in den
hoeck). Item zeker perceel zaailand genaamd “ den vlieguijt “ ook gelegen tot Doffen Olen,
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groot een half bunder. Palende oost en zuid een straatje en west Anna Laenen en noord de
rentgelders binnenveld te samen groot een half bunder.
Item “ het hijken “ ook gelegen aldaar, groot 150 roeden. Palende oost de rentsgelders
binnenblok, zuid een straatje en de voorzegde Anna Laenen, west en noord het straatje.
Item zeker perceel zaailand genaamd “ het nieuwblock “ gelegen aldaar, groot een half
bunder. Palende oost Adriaen Lemie, zuid …, west Michiel Wilms en noord de rentsgelder
met meer anderen. Item zeker perceel land gelegen in “ de langels “ onder Olen genaamd
“ het vlasroodt “ groot een half bunder. Palende oost Hendrick De Busser, zuid Adriaen
lemie, west Joseph Meer en noord Adriaen Lemie, zuiver en onbelast hem rentgelder
competerende bij vernaarding uit hoofde van Elisabeth Verboven zijn moederlijke nicht.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendericus Gislain en Adriaen
Lemie als getuigen.
Akte N° 2

26 januari 1761

Compareerden Michiel Oniaerts en Maria Gebruers, gehuwden en ingezetenen van
Schaatsbergen onder Olen, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te
hebben uit handen van de proviseurs der Kerk van Olen, een som van ... (leeg) guldens
courant.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel weide gelegen tot Schaatsbergen genaamd
“ de befte “ hetzelfde alsnog belast met honderd guldens. Palende oost Peeter Bellens, zuid
Adriaen Van Hove weduwe, west een veldstraatje naar “ den ovencot “ en noord Joseph
Meer kinderen met meer anderen.
Compareerden ten deze mede Geert Bellens en Peeter Anthonis dewelke verklaarden als
provisoren van de kerk, de voorzegde rente alzo voor zoveel aan hun is te accepteren. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van ... (leeg) en ... (leeg) als getuigen.
Akte N° 3

28 februari 1760

Compareerden Guilliam Verlinden inwoner van Oevel, welke comparant bekende en
verklaarde cessie te geven van actie van alzulke beemd als hij comparant is hebbende aan
zeker perceel beemd gelegen onder Oevel gekomen van Peeter Boeckx den jonge tegen
Flippina De Bourbon genaamd “ de steenrijdt “, en dat aan Michiel Mertens Peeterssone
ten deze present die hetzelfde alzo in cessie accepteerde waarvoor hij comparant in vorm
van permutatie is overgevende aan de eerste comparant zeker erve genaamd “ den berck “
omtrent “ den cruijswegh “ onder Olen, groot één zille. Palende oost Guilliam Van Linden,
zuid ‘S heeren straat, west Jan Andries erfgenamen en noord de kinderen Peeter Boeckx.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen terpresentie van Peeter Boeckx den ouden en
Peeter Boeckx den jongen als getuigen.
Inliggend los blad:
De ondergheschrefe geeft volle maght ende kracht aen haeren m..? reghte goeden ofte te
vermanghelen parcheellens gheleghen onder Oolen omtrent den kruijswegh renende oist
Guilliam Van Linden, suijt Heerenstraet, west Jan Andries, noort Jan eckx. Maria Anna Van
Linden, Peeter Seghers, Jan Mertens
Akte N° 4
Testament:

20 juni 1760
In den naeme ons Heere amen
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Compareerde Jan Luijten bejaarde jongman, inwoner van Olen welke comparant verklaarde
van nu af met warme hand onherroepelijk te geven bij donatie inter vivos aan Jan Snijers en
Anna De Win al zijn haafelijke en erfelijke goederen, acties en kredieten, kleren en linnen,
goud en zilver gemunt en ongemunt, alleen gereserveerd voor hem donateur een kruisende
rente staande tot last van Peeter Doos en Hendericus Van Gelder of hun erfgenamen op
last en restrictie dat hij Jan Snijers en Anna De Win hem donant gedurende zijn verder
leven zullen moeten houden, ziek en gezond te onderhouden van kleren en linnen naar staat
en conditie gelijk hij donant verklaarde tot hiertoe van hun gehad te hebben. Op last van na
de dood van de donant te doen celebreren vijftig missen voor zijn ziel en hem eerlijk ter
aarde te doen bestellen. Jan Snijers en Anna De Win ten deze present verklaarden de
voorzegde gifte alzo in dank aan te nemen en te accepteren voor hun en hun nakomelingen.
... verclaerende hij donnant dese donnatie te hebben gedaen aen de acceptanten uijt
bijsondere liefde ende genegent heden die hij tot de selve is draegende, ende besonder voor
de gedaene diensten ende plasieren die hij verclaert van de acceptanten genoten te hebben
...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, te huize van de comparanten, ter presentie van
Cornelius Geerewaerts en Peeter Pauwels geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 5

23 april 1763

Scheiding en deling aangegaan door de kinderen Peeter Verstappen en dat in de manieren
hier volgende:
Ten eerste werd bij blinde loting bevallen aan Henderick Verstappen het huis met het
binnenblok op last van twee honderd vijf en twintig guldens met een “ meuken coren “ aan de
Kerk van Olen en verder op last en chijns en servituut.
Ten tweede is bevallen aan Adriaen Verstappen de schuur met “ het heijlens “ achteraan
gelegen en daar de schuur opstond, met drie vierendelen heide gelegen in de Tongelsche
straat, op last van honderd guldens rente en verder op last van chijns en servituut van ouds
geplogen.
Ten derde is bevallen aan Jan Verstappen het land over de straat, genaamd “ het wuls
broeck “ met den dries daar achter aangelegen, samen groot omtrent zeven zillen, op last
van twee honderd guldens rente aan hem bekend op last van de chijns en de servituten van
ouds geplogen.
Ten vierde is bevallen aan Peeter Verstappen “ den merten luijten “ zaailand met het
schaarhout, “ het bistemans heijde ” met “ het bremblock “ samen groot omtrent de tien
zillen en een halve op last van chijnsbeden en servituten van ouds geplogen. Ook op last
van honderd vijftig guldens wisselgeld rente op hem te nemen.
Ten vijfde is bevallen aan Henderick Meeus in huwelijk met Catharina Verstappen “ het
bemdeken ” gelegen tot Oosterwijk achterden hof van Jan De Ceuster met het land aan de
baan aan “ de haegheijde “ genaamd “ den crommen ellenboge “ alleen op last van
chijnsbeden en servituten van ouds geplogen en op last van vijfen zestig guldens wisselgeld
rente. Deze kavel is gekocht bij Adriaen Verstappen.
Ten zesde is bevallen aan Adriaen Verstappen voor zijn gekocht part den hooiwas tot
Zoerle Parwijs, genaamd “ den eijndepoel “.
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Ieder zal zijn zaailand aanvaarden half oogst en de weiden en heiden van half maart 1763 en
de lasten met den Borgemeester Geeraerdt Helsen en moet deze kavel aannemen de heide
aan Peeter Van Eijnde bos met den chijns en beden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen, ter presentie van Cornelis Cluijts en Peeter Renders als getuigen.
Akte N° 6

7 mei 1760

Compareerde Adriaen Willems Michielssone, inwoner van Herenthout, welke comparant
bekende ontvangen en opgebeurd te hebben uit handen van Peeter Janssens inwoner van
Rauwelkoven onder Geel, een som van driehonderd guldens courant. Comparant stelde tot
pand zeker perceel zaailand gelegen tot Bijlen onder Olen, groot een half bunder. Palende
oost en noord Henderick Verbist, zuid de kinderen Henderick Wilms en west Adriaen
Menten.
Compareerde ten deze mede Michiel Wilms broer van de comparant dewelke verklaarde
zich als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan
Jospeh Verstappen en Arnoldus Neefs als getuigen.
De bovenstaande rente van drie honderd guldens kapitaal met de openstaande intrest is
voldaan aan Peeter Janssens tot Rauwelkoven onder Geel zodat deze daarvan is dienende
voor gecasseerd volgens zijn eigen brieven hier onder gevoegd met handteken dezen 26
mei 1766.
Inliggend los blad:
Den ondergeschrevenen bekent ontfangen te hebben van Cattarin Wilms Adriaensdochter
de somme van drij hondert guldens courant gelt ende den intrest van deselfs rente van alle
voorgaende jaeren waer mede hij bekent voldaen te sijn soo van intrest als cappitael desen
26 meij 1765, Peeter Janssens.
Akte N° 7

23 januari 1761

Compareerden Jan Gommarus Van Eijnde inwoner van Oosterhove onder Herenthout daar
moeder van was Maria Mertens en vader van leeft Jan Van Eijnde, welke comparant
verklaarde te constitueren en zijn vader Jan Van Eijnde volmachtig te maken om in zijn
naam te derogeren en regeren al zijn allodiale, chijns en leengoederen gelegen onder Pulle
onder Grobbendonck als elders, ook om te doen scheiden en delen tegen en van zijn zuster,
broers en andere deelhebbers en in geval van weigering dezelfde kozijns met recht daartoe
te dwingen met onherroepelijke macht om het jaarlijks inkomen onder zijn kwijting te
ontvangen als van zijn eigen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herenthout ten woonhuize van den comparant ter
presentie van Jan Maes en Jan Stockmans als getuigen.
Dit is het x handmerck van Jan Gommarus Van Eijnde verclaerde mits geinstigeert aen
sijne rechter handt niet anders te connen schrijven.
Akte N° 8

11 februari 1761

Compareerden Adriaen Veckemans in huwelijk met Maria Anna Lemie daar moeder van
was Anna Hufkens enerzijds en Jan Thooremans in huwelijk met Maria Catharina Lemie
en Peeter Anthonis ten andere zijde, welke comparanten bekenden overeen gekomen te
zijn op volgende manieren:
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Ten eerste verklaarden de partijen te agreren en te landeren het testament van hun vader
Adriaen Lemie van datum zeven september 1759 ... ingeval namaals enige panden
uitgenomen waarvan den voorzegde Adriaen Lemie geen dispositie heeft gehad, die
beloven zij comparanten namaals te zullen delen volgens landsrecht en lokale coustumen.
Consenterende hij comparant Adriaen Veeckemans dienvolgens aan zijn condividenten de
goede wil te doen met hun goederen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Jan Snijers en Marten Cremers als getuigen.
Op aggregatie van de vrouw van Adriaen Veckemans deselve haar consent binnen de drie
dagen over te brengen bij geschrift of haar zelve in persoon op pene van mildheid mits
afdragende de kosten door Adriaen Veckemans van deze akte.
Akte N° 9

2 juli 1761

Compareerden Adriaen Soeten Michiel Van Den Bolcke inwoner van Voortkapel en
Dimphna Helsen zijn huisvrouw, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit
handen van Jan Dirkx als kapelmeester met toestemming van de opper provisors van de
voorzegde kapel een som van honderd guldens.
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ de wildernisse “
groot omtrent honderd roeden. Palende oost Adriaen Witvrouwen, zuid Anna Verbiest, west
Peeter Poortemans en noord Marten Helsen Peeterssone, gelegen tot Strateneinde onder
Westerlo.
Aldus gedaan en gepasseerd aan de Voort Kapel ten huize van de rentgelder, ter presentie
van Mr. Embertus Huijbrechts en Adriaen Gebruers als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 10

17 oktober 1761

Compareerden Franciscus Van Linden en Anna Maria Mertens gehuwden ingezetenen
van Vorselaar aan “ ’t Sant “, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen
van Andries Van Reusel een som van zestig guldens.
Comparanten stelden tot pand zeker beemdeke genaamd “ het drossarden “ gelegen aan
“ de boonthuijn “ onder Vorselaar. Palende oost Jan Peeters en Bastiaen Broeckx, zuid en
west de erfgenamen Maria Van Hove weduwe Van Loije en noord het gemeen broek.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Vorselaar aan’t Sant, ter presentie van Joris
Wagemans en Franciscus Lijsen als getuigen.
Akte N° 11

13 december 1761

De ondergeschrevene Joanna Theresia Van Kerckhoven verklaarde te constitueren en
almachtig te maken Andries Bogaerts haar stiefvader om in haar constituante naam en van
harentwege met consent van haar moeder om te verkopen het erfelijk goed op haar
gedevolveerd, publiek gelegen onder Tongerlo en onder Olen.
Dit tot betaling van haar dotie in het vrouwenklooster tot Lier, met macht om in haar
constituante naam te gaan en te compareren voor heer en hof competent ten einde van
Goedenisse en met macht om de penningen daarvan te procederen onder zijn gunste te
ontvangen. Actum 13 december 1761.
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29 november 1762

Compareerden Franciscus ’t Sijen Martenssone inwoner van Oevel in huwelijk met
Catharina Van Nuten, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van
Anna Elisabeth Wuijts, een som van vijf en zestig guldens courant. Welke genoten
penningen onherroepelijk gegeven zijn bij vorm van donatie inter vivos, met warme hand
zonder enige redenen hem moverende.
Comparant beloofde van nu af over te geven, te cederen en te transporteren in wettige
erfdom aan de voorzegde Anna Elisabeth Wuijts, zeker perceel land gelegen aan “ de
Caerneveldt straedt “ onder Olen. Palende oost Jan Verboven kinderen, zuid de kinderen
Adriaen Huijsmans en “ het groot block “ west “ den rooden dries “ van Peeter Peijs en
noord De Caernestraat met de loop daar den beer of ezel in staat, groot omtrent zestig
roeden, welke Anna Elisabeth Wuijts ten deze present verklaarde het voorzegde perceel
en daarvoor in transport te accepteren en aan te nemen en ten dien einde bijgestaan met
Eg. Onniaerts haar man die hetzelfde transport accepteerde.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Pauwels en Cornelius
Geerewaerts als getuigen.
Akte N° 12

11 februari 1763

Compareerden Jan Van Dijck laatste weduwnaar van Elisabeth Huijpens, en bekende
verhuurd te hebben aan Jan Baptist Sprengers zeker zijn comparant huis, landerijen en
weiden samen groot omtrent vijf zillen en een halve. Reserverende de kamer met anderhalve
roede erve in den hof, welke Jan Franciscus Sprengers verklaarde alhier present de
getuigen hetzelfde huis cum annexis in huur aan te nemen om en mits de som van zestien
guldens voorlijf en vier veertelen en een halve koren en zo voor een termijn van twaalf jaar ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Berre en Adriaen
Rombouts als getuigen hiertoe aanzocht.
Ingeval de verhuurder kwam te sterven voor den termijn voor de pacht zou zijn beëindigd, zal
de kamer wezen tot pachters profijt en gebruik.
Akte N° 13

15 februari 1763

Compareerden Jan Bens geautoriseerd in hetgene nabeschreven van zijn condividenten,
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Simon De Bruijn zeker huis met hof
zo en gelijk hij Simon De Bruijn hetzelfde hier bewoonde en dit om en mits een som van
twaalf guldens, dewelke verklaarde hij deze te accepteren en in dank aan te nemen. Item
verklaarde hij Jan Bens verhuurd te hebben aan Peeter Baeten al het land dat voor dit huis
is gebruikt geweest mede al de hooiwas ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Farnciscus De Bruijn
en Cornelius Geerewaerts als getuigen.
Akte N° 14

31 maart 1763

Compareerden Peeter Peeters inwoner van Olen in het gehucht van Hezewijk, welke
comparant verklaarde ter rekwisitie van Hendrick De Ceuster inwoner van Bruggeneinde,
jurisdictie van Heijst, Land van Mechelen waar en waarachtig te wezen dat hij comparant in
het jaar 1759 in de maand december omtrent de veertien dagen heeft graan gedorst met
zekere Wouter Van Dijck en Adriaen Vanden Kelft Janssone beiden inwoners van het
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voorzegde Bruggeneinde, dat hij heeft gezien zekere Jan Van Dijck als den bouw of
zogenaamde meester knecht van Joseph Kerselaers woonachtig tot en in het gehucht van
Bernum ook onder de jurisdictie van het voorzegde Heijstenbergh, dat de voorzegde Jan
Van Dijck op den dertienden december van het voorzegde jaar (1759) heeft gebracht in de
schuur van den rekwirant vier graanzakken zeggende nu “… ick brengh hier vier sacken om
… even coren in te doen “ waarop hij comparant attestant dan zegde “... legh die hier maer
neder “ voegende (Jan Van Dijck) daarbij in verdere woorden “ ... ick moet hier naer den
coopdagh gaen naer Hulshout “. Van de verdere woorden omtrent de middag verklaarde hij
comparant (attestant) naast de twee andere werklieden boven genoemd hetzelfde alzo te
hebben gezien en gehoord en verklaarden deze declaratie gegeven te hebben zonder
inductie van iemand ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Cornelius Peeters en Wouter Van Den Gevel als getuigen.
Akte N° 15

17 april 1763

Compareerden Jan Baptist Verheijen Melchiorssone in huwelijk met Maria Catharina Van
Roosbroeck inwoners van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van
Jan Van Dijck ook inwoner van Olen, een som van vijf en twintig guldens courant.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ de heijde “ aan “ het hoog
licht “. Palende oost Adriaen Morris, zuid en west Peeter Heijlen erfgenamen en noord
Willem Verheijen kinderen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Thooremans en Jan
Verbuecken als getuigen.
Akte N° 16
Testament:

11 juni 1763
In den naeme ons heere amen

Compareerden Guiliam Van Outsel en Anna Bruijnseels beide gehuwden en ingezetenen
van Damseinde onder Westerlo, hij comparant enigszins onpasselijk en zij comparante in
goede gezondheid welke zij comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen in
dit hun tegenwoordig testament en ordonnantie van laatste wil het welke zij willen en
begieren dat na hun dood van waarde zal zijn en achtervolgt wordt, hetzij bij vorm van
testament codicille donatie causa mortis, inter vivos of op zodanige manier als iemands
laatste wil.
-

Ten eerste wilden zij testateuren van het laten doen van begrafenissen en andere
pieuse werken ter discretie van de laatstlevende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijk haafelijke en erfelijke goederen die zij aan elkaar maken in
volle eigendom, op last en restrictie dat de laatstlevende zal verplicht zijn te geven
aan hun enige zoon Peeter Van Outsel als hij gekomen is tot de leeftijd van dertig
jaar een som van twee honderd guldens eens voor zijn goede dienst aan hun
testateurs gedaan ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Damseinde Westerlo, ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testateur, ter presentie van Jan Verbuecken en Cornelis Peeters geburen
van mijn notariaat als getuigen hiertoe aanzocht.
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6 december 1763

Compareerde Peeter Helsen inwoner van ILLe onder Tongerlo, welke comparant bekende
over te geven, te transporteren en in wettige koop over te geven zeker zijn comparant huis
gestaan en gelegen tot Gelindel aan “ den Parweijs cant “ onder Zoerle Parwijs. Palende
oost Marten Wouters, zuid Jospeh Melis, west Hendrick Van Dingenen met het straatje en
noord de Gelindelsche Pleijn, samen groot een half bunder Item zeker perceel erve
genaamd “ de claeverhijckens “ groot omtrent een zille en “ het wimpken “ aldaar annex,
samen een half bunder. Palende oost Paulus Van Hout, zuid Guilliam Ceulemans en Jan
Van De Brande west Jan Van De Brande en noord Merten Van De Brande onder Zoerle
Westerlo en dat aan Guilliam Helsen Guilliamssone zijn neef ten deze present dewelke
verklaarde hetgeen voorschreven alzo te accepteren om en mits de som van vijf honderd en
tachtig guldens courant, te aanvaarden half maart eerstkomende ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, terpresentie van Jan Govaerts en Cornelis
Peeters als getuigen.
Akte N° 18

3 februari 1764

Compareerden Jan Van Hove Hendrickxsone inwoner van Olen, welke comparant
verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, met landen, weiden en heiden
gelegen tot Hezewijk onder Olen zo en gelijk hetzelfde laatst in gebruik is geweest bij Peeter
Hens, samen groot omtrent drie bunders, en dat aan Franciscus Denckens Guilliamssone
ten deze present die hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som van twee en twintig
guldens voorlijf en acht veertelen koren en een veertel boekweit jaarlijks ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Daems en Jan De Ceuster
als getuigen.
Akte N° 19

15 september 1764

Compareerden Peeter Wilms, Jan Wilms en Marten Van Den Wijer in huwelijk met
Elisabeth Willems, allen erfgenamen van Michiel Willems 2 en Maria Grootjans hun
ouders, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan Jan Smedts 3 en Anna
Heijlen gehuwden en ingezetenen van Buul, zeker perceel erve genaamd “ de leenten “
gelegen tot Buul. Oostwaarts Elisabeth Wauters, zuid de kinderen Andries Faes, west
Marten Sijen en noord Marten Daems met zijn “ leege wijden “ samen groot een bunder
vijftig roeden, en dat op last van vijftig guldens courant in een rente van honderd guldens
staande ten behoeve de erfgenamen juffrouw Jacobs begijntje tot Herentals ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Jan Van Lommel en Hedericus
Norbertus Oniaerts als getuigen.
Akte N° 20

1 oktober 1764

Compareerden Peeter Coolbunders inwoner van Lichtaart, welke comparant verklaarde bij
erfgift overgegeven te hebben aan Jan Tourfs Janssone inwoner van Olen (zekere heide)
voor den tijd van twaalf jaar te beginnen half maart 1765 en dat voor een som van twee
schellingen, gelegen onder Tongerlo. Palende oost Jan Helsen kinderen, zuid Jan De
Keuster heide, zuid (west?) Adriaen Verstockt en noord de erfgenamen Mr. Heijlen, groot
omtrent een half bunder op restrictie dat Peeter Coolbunders daarvan gedurende de twaalf
2
3

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Michael Willems – Maria Grootjans, nr. 3609, pag. 707.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Smits – Anna Heylen, nr. 2063, pag. 415.
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jaar al de dorpslasten zal betalen die op de voorzegde heide zal gevraagd worden en dat
Jan Tourfs de voorzegde heide zal moeten cultiveren en in het dertiende jaar in klaver of
weide laten liggen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verbist en Peeter
Smedts als getuigen.
Akte N° 21

28 oktober 1764

Compareerden Catharina Laenen eerste weduwe van Jan Baptist Verwimp 4 en nu in
huwelijk met Adriaen Mathijs met dezelfde bijgestaan als man en voogd welke eerste
comparante verklaarde schuldig te zijn aan Jan Van Dijck bejaarde jongman, allen inwoners
van Oosterwijk, een som van honderd guldens courant.
Comparante stelde tot pand (ingeval van enig gebrek) zeker perceel erve gelegen aan de
Voort kapel onder Westerlo. Palende oost Mandt Helsen, zuid de kinderen Jan De Ceuster
kinderen, west de straat en noord Guilliam Matthijs groot twee honderd roeden. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Cornelis Peeters en Jan Peeters als
getuigen.
Akte N° 22

30 oktober 1764

Compareerde Guiliam Verluijten inwoner van Tongerlo, welke comparant verklaarde
verhuurd te hebben zulks hij doet mits deze, uit kracht en naar vermogen van zijn procuratie
en afstand nemende van de touchte van zijn moeder gegeven te Oevel op datum ... (leeg)
waartoe gerefereert wordt, zeker perceel schaarbos gelegen omtrent “ den cruijswegh van
Oevel “ onder Olen. Palende oost Bastiaen Cools cum suis, zuid Jan Neijers nomine uxoris,
west Guiliam Van Linden en noord Hendrick Boeckx, groot omtrent een zille, en dat aan
Guiliam Van Linden ten deze present die hetzelfde in huur accepteerde om en mits een
termijn van twaalf eerstkomende jaren en om en mits een kwantiteit van een vierdel koren
jaarlijks ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Linden en
Peeter Verbiest als getuigen.
Akte N° 23

1766

Den ondergeschrevenen Jan Neijers en Dimphna Peeters gehuwden van Olen verklaarden
verhuurd te hebben aan Guilliam Verlinden zeker perceel erve gelegen onder Olen omtrent
de Cruijsstraat, groot ... en dat om en mits een kwantiteit van zes loopen koren jaarlijks en
dat voor een termijn van veertien achtereen volgende jaren ... Ter oorkonde hebben deze
ondertekend op 3 april 1766 present mij Eg. Oniaerts en Henricus Norbertinus Oniaerts.
Akte N° 24

15 juni 1766

Compareerden Catharina Van De Perre weduwe Jan Hendrickx inwoonster van Oevel,
welke comparante verklaarde verhuurd te hebben haar groot huis met landerijen, weiden,
heiden en hooiwas in “ het Sammels broeck “ zo en gelijk hetzelfde in het gebruik is
geweest bij Jan Martinus Bens en dat aan Jan Hendrickx haar zoon ten deze present
dewelke verklaarde de voorzegde hofstede alzo in huur te accepteren om en mits een som
van vierendertig guldens voorlijf en tweeentwintig veertelen koren graanpacht en dat voor
een termijn van zes jaar ...

4

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes B.Verwimp – Catharina Laenen, nr. 3514, pag. 689.
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... item sal de huerderesse jaerlijckx mogen pretendeeren de hellicht van appelen ende
peeren haer leven geduerende ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van Michiel Van Doninck en Peeter
Balens als getuigen.
Akte N° 25

12 september 1766

Compareerden Mattheus Verbiest enerzijds en Marten Verboven in huwelijk met
Catharina Verbiest ter andere zijde, welke comparanten verklaarden gescheiden en
gedeeld te hebben de goederen achtergelaten bij de voorzegde Adriaen Verbiest gelegen
tot Oosterwijk onder Tongerlo en dat op de volgende manieren.
Ten eerste was bevallen bij blinde loting bij letter A, het huis en binnengeleg gelegen tot
Oosterwijk Tongerlo, groot een half bunder. Palende oost en zuid de Creupelstraat, west Jan
Dirckx en noord Anna Verwimp weduwe Peeter Sprengers, geschat op ... (leeg). Ten tweede
het bos. Oost Jan De Ceuster en Elisabeth Verrijt, zuid de notaris Oniaerts nomine uxoris,
west Balsken Wouters kinderen van Dilis Verstappen en noord de straat. Item “ den ILsen
dries “. Palende oost en zuid Jan Cempenaers, west Jan Dirickx of Jan Snijers en noord
“ den oelsen put “. Item “ de mulde heijde “ groot een half bunder. Palende oost Adriaen
Soeten, zuid Peeter Helsen kinderen, west Jan Verstappen en noord Hendrick Vertommen.
Item “ de berck heijde “ groot honderd roeden. Palende oost Adriaen Papen kinderen, zuid
de voorzegde Jan De Ceuster kinderen, west Barbara Verstappen kinderen en noord de
Mechelse baan. Tot slot zekere heide en land genaamd “ de Oolesche heijde “. Palende
oost Adriaen De Ceuster, zuid..(leeg), west de Oosterwijkse straat gaande naar Olen noord,
en is deze kavel bevallen aan Marten Verboven in huwelijk met Catharina Verbist.
Item is bevallenbij blinde loting onder letter B aan de tweede kavel, eerst “ het hoogveldt “
met “ het wouwer stuckxen “ groot een bunder. Palende oost de notaris Oniaerts met de
Creupelstraat, zuid hun eigendom en Jan Dirckx, west Guiliam Huijpens en noord de straat
en de notaris Oniaerts nomine uxoris. Ten tweede “ cnapens dries “ groot 300 roeden.
Palende oost de kinderen Jan De Ceuster en Elisabeth Verrijdt, zuid Jan De Ceuster
schepene, west nu Baes Wouters en noord Diel Vermeulen erfgenamen. Tot slot “ het laer
stuck “ groot honderd vijftig roeden. Oost de straat, zuid de voorzegde Jan De Ceuster
kinderen, west dezelfde en noord Maria Verwimp kinderen. Deze kavel is bevallen aan
Mattheus Verbist.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sieur Anthonis Helsen en Jan ’t
Sijen als getuigen.
Akte N° 26

27 september 1766

Compareerden Jacobus Verbist inwoner van Herenthout, welke comparant bekende
verhuurd te hebben zeker zijn comparant huis met aangelegen hof, zo en gelijk hetzelfde in
gebruik is bij Guilliam Van Mechelen gestaan en gelegen in de Plaetse van Olen en dat aan
Marten Boonaerts in huwelijk met Theresia Michiels ten deze present die hetzelfde in huur
accepteerden om en mits een som van achttien guldens courant jaarlijks ... en dit voor een
termijn van zes jaar.
Compareerde ten deze mede Jan Baptist Van Hove dewelke zich als borg stelde. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Jan De Ceuster en Joseph
Wouters.

Notariaat Egidius Oniaerts 1760-1770

Pagina | 24

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 25

Not. 5999: 1760

Akte N°
Testament:

17 december 1760
In den naeme ons heere amen

Compareerden Jan Meir en Dimphna Caers beide gehuwden en ingezetenen van Olen, zij
comparante onpasselijk liggende te bed en hij comparant gezond van hart, welke
comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen.
-

Ten eerste bevelen zij hun lichamen te laten bergraven 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, waarvan zij ten eerste maken aan de kapel
van Oosterwijk den goeden trouwring tot verbetering van hetzelfde.

-

Item laten en geven ze aan Anna Catharina Haegh waarvan hij testateur oom is
voor en tot alimentatie vijftig guldens eens te vinden na de dood van de laatst
levende van hun beiden uit hun gemene nalatigheid … Willende dat de laatst levende
zal moeten laten celebreren 50 missen voor de ziel van de eerst stervende. Komende
tot hun generale nalatigheid zowel de haafelijke als de erfelijke verklaarden zij
testateurs te gunnen aan elkaar in volle eigendom en te gaan na de dood van de
laatst levende volgens lokale coustumen, den eerst stervende de laatstlevende alzo
zijn erfgenaam noemende.

Aldus gedaan en gepasseerd voor het ziekenbed van de testateurs, ter presentie van Peeter
Anthonis en Amandt Gebruers, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N°
Testament:

25 november 1760
in den naeme ons heere amen

Compareerde Franciscus Van De Put en Joanna Maria Brandts beide gehuwden en
ingezetenen van Noorderwijk, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dat op
de manieren hier volgende:
-

Eerst bevelen zij testateurs dat hun lichamen begraven zouden 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 de haafelijke als de erfelijke goederen
maken zij aan elkaar in volle eigendom en met volle touchte op last en restrictie dat
de laatstlevende hun kinderen te samen verwekt eerlijk op te voeden tot den
behoorlijke ouderdom en dan aan ieder van hen honderd vijftig guldens te geven,
vermits nu twee kinderen samen drie honderd guldens voor vaderlijke of moederlijke
portie en ingeval enige der zelfde kinderen in zijn minderjarigheid kwam te sterven zal
de laatst levende instaan hetzelfde daarvoor ter aarde te bestellen ...
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de testateur, ter presentie van Jaspar Kempenaers en Hendrick Vertommen geburen als
getuigen hiertoe geroepen.
Akte N°

29 november 1760

Compareerden Peeter Heijlen Guillelmussone daar moeder af was Anna Heijns inwoner
van Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben van den Eerw. heer Michael Van
Bijlen officiant van de fondatie van heer Hendericus Swinnen cum suis ter assistentie van
Adriaen Van Nuten en Jan Verboven collecteurs in de kapel van Meren, een som van
honderd guldens wisselgeld, dat is de nieuwe schellink tot zes stuivers en andere speciën,
gekomen van Marck Hoes tot Gerhagen.
Comparant stelde speciaal tot pand zijn kindsgedeelte zo in vaderlijke als moederlijke
erfelijke goederen gelegen zowel binnen Olen als elders. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Adriaen Lemie en Peeter Pauwels als getuigen.
Akte N°

10 november 1760

Compareerden Norbertus Helsen inwoner van Tongerlo, welke comparant verklaarde
verhuurd te hebben zeker zijn comparant huis met de schuur, hof, weiden, heiden en land,
samen groot omtrent acht en twintig zillen dat hij pachter reserveerde de helft van de kamer
en de halve zolder boven de kamer met den uitlaat in de schuur naast de straat en het boske
gekomen van Adriaen Lachij # met een part hof naast de put en de heide aan “ de Dommel
hoeve “, en dat aan Jan Ven en Anna Jacobs zijn huisvrouw inwoners van Itegem, ten
deze present die hetzelfde accepteerden om en mits een som van vijf en twintig guldens geld
en tien veertelen koren en vier veertelen boekweit ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Peeter De Boel en Cornelius
Geerewaerts als getuigen. Compareerde Michiel Van de Ven inwoner van Tongerlo
dewelke verklaarde zich te stellen als borg voor de voorzegde jaarlijkse huur en korenpacht.
Depost is conde dat hij sal moeten laeten allen de asschen die hij te half meert sal hebben
met alle het mest dat daer sal bevonden worden naer het saaien van coren sal moeten
laeten den coolhof, item sal moeten laeten voor den aencomen en pachten een perceel landt
in “ het binnenblock “ van de straet totte d’aert gepaelt is als oock “ de Drommel hoeve “
die hij comparant moet besaaien met boeckweij waervan stroij en caf moet sijn aen den
opcomenden pachter ende graen aen beijde de pachters ... Norbertus Helsen.
Akte N°

6 november 1760

Compareerden Franciscus Leenaerts in huwelijk met Maria Catharina Helsen inwoners
aan de Voortkapel, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker perceel land
gelegen tot Zoerle aan de Caterstraat, groot omtrent een half bunder gekomen van Adriaen
Lemmens et uxoris en dat voor een termijn van drie jaar om en mits een som van twee en
veertig guldens in een som te tellen als het aan de verhuurder zal believen, en dat aan Henri
Henrot, ten deze present die hetzelfde alzo in huur accepteerde ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Jan Torfs en Franciscus
Vermeerbergen als getuigen.
Akte N°

17 oktober 1760

Compareerden Franciscus Meir Willemssone inwoner der bijvang van Herentals welke
comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis met de schuur en het
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binnengeleg gestaan en gelegen in de Plaetse van Olen omtrent “ de Sterre “ en dat aan
Andries Lenders 5 en zijn huisvrouw ten deze present die hetzelfde huis cum annexis in
huur accepteerden om en mits een som van twintig guldens in voorlijf en twee veertelen
korenpacht jaarlijks ...
Compareerde ten deze mede Jan Lenders de vader van de huurder dewelke verklaarde
zich als borg te stellen voor de jaarlijkse huur en korenpacht. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Peeter Peeters en Jan Joseph Verstappen als getuigen.
Akte N°

21 september 1760

Compareerden Jan Baptist Bosschaerts in huwelijk met Theresia Prims inwoners van
Gelindel onder Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van
Peeter Douwen Janssone een som van honderd guldens.
Comparant stelde tot pand zeker perceel weide gelegen tot Gelindel aan “ de pleijn “ groot
honderd vijfenzeventig (roeden). Palende oost Geeraert Vermeerberghen, zuid de
Steenvoort straat, west de Gelindelse plein en noord Peeter Douwen met “ den vogel
sanck “.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Verheijen en Peeter
Pauwels als getuigen.
Akte N°

11 september 1760

Compareerden Marten Verhoeven Janssone in huwelijk met Joanna Theresia Verbruggen
inwoners van Wiekevorst, welke comparant verklaarde met consent van zijn stiefvader en
eigen moeder Elisabeth Vertommen hier mede comparerende over te geven en te
transporteren een erfelijke en jaarlijkse rente staande tot last van Marten Helsen
Adriaenssone en Dimphna Douwen zijn huisvrouw van drie honderd guldens courant geld
en den intrest à rate van vier ten honderd jaarlijks volgens den goedenisbrief gepasseerd
voor de schepenen van Tongerlo in het jaar ons heere 1760 op 26 juni, ondertekend S.
Mertens secretaris en gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 16 maart 1753 en dat aan
Jan Bouwen Janssone ten deze present en dewelke verklaarde de voorzegde rente daar
alzo te accepteren om en mits een gelijke som van driehonderd guldens courant, welke som
den transportant verklaarde alreeds ontvangen te hebben ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Verheijen en Adriaen
Lemie als getuigen. Getekend Jan Dierckx, Joannes Bouwen, Joannes Verheijen,
Adrianus Lemie.
Akte N°

2 september 1760

Compareerden Huijbrecht Caijnen inwoner van Herenthout oud vijf en zeventig jaar, Jan
Van Opstal oud één en zeventig jaar inwoner van Herentals. Michiel Verstrepen oud
omtrent zes en zeventig jaar ook inwoner van Herentals, Peeter Van Looij oud omtrent acht
en zeventig jaar inwoner van Vorselaar op ” ’t sant “, Jan Wouters inwoner van het
voorzegde Vorselaar oud 75, Peeter Van Bijlen inwoner van het Graafschap van Olen oud
schepene aldaar oud omtrent Peeter Lijsen oud omtrent vijf en zestig jaar inwoner van Olen
alhier, Peeter Van Gansen oud omtrent zeven en vijftig jaar, Jan Vertommen oud omtrent
één en tachtig jaar, Sieur Guilielmus Van Dorninck oud omtrent één en zeventig jaar en
Sieur Guillelmus Van Opstal met Peeter Claes inwoner van Ieel onder Poederlee.
5
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Welke comparanten verklaarden en attesteerden op verzoek van de best gegoeden
waarachtig te wezen dat zij attestanten van over de vijftig jaar hebben gezien verschillende
akkers en stukken van erven beplant en bezaaid met “ sloorsaet “ altijd bestaan hebbende
zonder dat daar ooit enige zaadtienden op gevraagd zijn, dat al het sloorzaad altijd plausibel
is gemaaid en gedorsen geweest zonder van iemand daar over gemolesteerd of
aangesproken te worden ook insgelijks van geen raap of ander zaad.
Verklaarde hij Huijbrecht Caijnen eerste comparant waarachtig te wezen bij zijn speciale
kennis dat hij heeft gezien van over de vijfenvijftig jarten zeker perceel “ sloorsaet “ in grootte
omtrent een zille, achter “ den swarte leuw “ omtrent de Goublomstraat in deze stad gelijk
de nadere burgers dezer stad bij hun specilale kennis en wel bekendheid attesteerden alle
jaren tiende van quantiteijt sloorsaet zowel binnen als rond om deze stadsvesten geplant en
gezaaid # soe specialijck den heelen augustijnen bemdt groot een half bunder salvo van het
jaer 1711, gezien te hebben zonder dat iemand daarop het tiende van gevraagd. Zo
hetzelfde van ouders of ander ouderlingen nooit hebben horen zeggen ooit enige thienden
daarvan gevraagd geweest binnen Herentals of haar bijvang. Dat Herentals met haar bijvang
altijd heeft uitgeschenen in thiendebaer quantitteijt tegen andere naast liggende dorpen en
gehuchten, verklaarde bovendien Peeter Van Looij en Peeter Claes dat zij binnen
Herentals en op den bijvang sedert het jaar 1709 altijd hebben gezien tiendebaer quantiteijt
van sloorsaet geplant en bezaaid, ja zelfs bewerkt, alzo inplanten als dorsen # zonder
daarvan enige tiende of rantsoen te hebben gegeven of ook is gepretendeerd geweest,
verklarende deze te hebben gegeven zonder persuatie of inducatie van iemand alleen ten
gunste van Justitie.
# jaer datter geenen eenen pachter oft labeurder en was woonende op de watervoort, hulsen
oft … altijdt ten minsten planten ende saijden sestigh à 70 roeden jae selver alnoch wel
hebben geplant oft gesaijt een heel bunder sloorsaet ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Cornelis Peeters en
Hendericus Van Brussel als getuigen.
Akte N°

18 augustus 1760

Compareerden Jan Verheijen in huwelijk met Magdalena Verstockt inwoners van
Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Andries Mans en zijn
huisvrouw een som van drie honderd guldens courant.
Comparant stelde tot pand zeker zijn nieuw gebouwd huis gestaan aan de dreef van den
heer Baron omtrent “ het schremehaege “ groot omtrent 121 roeden. Palende oost Sieur
Molenberghs, zuid de begijn Heijlen, west ’s Heerenstraat en noord de erfgenamen Marten
Brouwers. Item zekere weide genaamd “ de voort weijde “ groot honderd acht en zeventig
roeden. Palende oost de begijn Van De Vecken, zuid de straat, west Gommar Mundelaers
en noord de loop van Rossum, alles onder Noorderwijk. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen, ter presentie van Peeter Van Holen en Jan Tourfs als getuigen hiertoe aanzocht.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Joannes Augustinus
Verheijen een som van drie honderd guldens courant in afkwijting en teniet doening van de
hier voorstaande rente van drie honderd guldens waarvan de ondergeschrevene bekent
voldaan te zijn. Actum Olen twee mei 1763. Andries Mans.
Akte N°

9 augustus 1760

Compareerden Jan Baptist De Win en Maria Heijlen Guilielmusdochter inwoners van
Oevel, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben met open conditie met hoogen
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en verdieren en dat aan Adriaen Van Kerckhoven en Dimphna Dils zeker perceel erve
zowel land als weide gelegen onder Olen omtrent de Haperstraat. Palende oost Jan Meir,
zuid Catharina Heijlen, west Jan De Wolf en dat om en mits een som van vijf en zeventig
guldens geld de welke Adriaen Van Kerckhoven ten deze present verklaarde hetzelfde
perceel daarvoor in dank aan te nemen en verklaarde bovendien de koop alsnog te
verdieren met veertig hoogen boven de voorzegde koopsom.
Gedurende het schrijven verklaarde Jan Groenen ten deze present daarop boven de
koopsom alsnog te stellen tien hoogen. Adriaen Van Kerckhoven eerste koper verklaarde
alsnog twee hoogen of verdieren te stellen, Jan Groenen stelde nog een hooge. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Barré en Joannes Verheijen
als getuigen.
Akte N°

15 juli 1760

Compareerde Henrij Herrot in huwelijk met Theresia Verbruggen inwoners van Zoerle
Parwijs, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw Du
Quesnoij moeder der infirmerie en Juffrouw van het begijnhof van de stad Hertentals een
som van duizend guldens courant, te weten zeven honderd guldens van de kerk van het
begijnhof van Herentals en drie honderd guldens van de voorzegde infirmerie.
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve met huis, groot omtrent een half bunder
gelegen aan de Cathove straat. Oost de kinderen Franciscus Lemmens, zuid Jan Seije, west
de straat gaande naar “ de weijke “ en noord het straatje gaande naar de kerk van Parwijs.
Gekomen van Adriaen Lemmens kinderen gelegen onder Zoerle Westerlo. Item zeker
perceel erve genaamd “ den haeverdries “ gelegen onder Zoerle Westerlo, groot een half
bunder. Palende oost Jan Van Dijck, zuid de straat, west de weduwe Verwespen en noord
de straat. Item zekere beemd gelegen onder Gelindel geheten “ den moerbemdt “ groot een
half bunder. Palende oost ... (leeg), zuid ... (leeg), west Peeter Soeten kinderen en noord de
straat. Item zeker perceel zowel land als schaarhout genaamd “ den bosch “ gelegen onder
Zoerle Westerlo omtrent den aard. Palende oost een straat naar “ den balen bos “, zuid
Peeter Verbiest “ heijken “, west ... (leeg) en noord “ den steenhoven “ gekomen van
Adriaen Van Kerckhoven boedel groot omtrent drie zillen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Peeter Lijsen en Adriaen
Van Elst als getuigen.
Akte N°

14 juli 1760

Compareerden Marten Van Bijlen in huwelijk met Maria Verbist allen inwoners van Olen,
welke comparant bekende ontvangen te hebben van Anna Catharina Peeters weduwe
Cornelis Heijns een som van drie honderd en zestig guldens.
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ het bouwens “ gelegen in het
Bijlenstraatje. Oost het veldstraatje, zuid Maria Verbist, west Dimphna Spapen en noord de
straat, groot honderd tachtig roeden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Adriaen Lemie den ouden en Cornelis Geerewaerts als getuigen.
De bovenstaande obligatie is voldaan aan Adriaen Bellens op ... en komt daarmede te
cesseren dood en teniet in den jaar 1766, in teken der waarheid ondertekend. Adriaen
Bellens.
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10 juli 1760

Compareerden Peeter Verboven Adriaenssone, Geert Helsen en Cornelis Wouters, welke
comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Adriaen Heijlen en zijn huisvrouw zeker
huis, schuur, landerijen, heiden en weiden winbaar met gras, omtrent vijf bunders daarbij
gevoegd “ het venneken “ en “ de kattekoij “ samen groot omtrent ander halve zille, alles
gelegen onder Oosterwijk Tongerlo en dat om en mits een som van zes en vijftig guldens en
negentien veertelen en een halve koren jaarlijks.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Peeter Barré en Cornelis Geerewaerts als
getuigen.
Akte N°

1 juli 1760

Compareerden Jan Helsen Peeterssone inwoner der Abdij van Averbode en actueel hier
binnen Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Peeter Cuijvers
Cornelissone inwoner van Morkhoven een som van vierhonderd guldens courant.
Comparant stelde tot pand zeker huis en schuur met binnengeleg en twee derde delen in
“ het redken “ gelegen tot Gelindel onder Westerlo. Palende oost Hendrick Van Dingenen,
zuid de Gelindelse plein of aard west Jan Verbist en noord ... (leeg) groot over het half
bunder. Tot slot zeker perceel erve genaamd “ de elsbroeck heijde “ groot honderd vijf en
zeventig roeden ook gelegen tot Gelindel. Palende oost Thersia Helsen, zuid de Broeck
straat, west Marten Govaerts en noord Henderick Van Dingenen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Jan De Ceuster en
Peeter De Ceuster als getuigen.
Compareerden Jan Helsen Peeterssone de bovenstaande rentgelder dewelke vertoonde
zekere kwitantie waarbij blijkt dat hij heeft geteld aan Peeter Cuijpers Cornelissone
vierhonderd guldens in afkwijting van het voorzegde kapitaal aan hem op heden gegeven.
Actum Olen 26 november 1764, zijnde het briefke hier geklasseerd, present Christiaen
Bulckens en Adriaen Lemie.
Losliggend blaadje:
ick ondergeschreven bekenne voldaen te sijn dat Joannes Helsen het capitael van vier
hondert gulden die ick gechoeten hadt in de maent julij versoeck van die te cesseren oft te
doden waer in consent en versoecke aan K.Oeijn den 26 november 1764. Peeter Cuijpers.
Akte N°

29 juni 1760

Compareerden Peeter Cluijts Martensone inwoner van Olen, welke comparant bekende
ontvangen te hebben van Jan Verstappen in kwaliteit als voogd over Jan Joseph
Verstappen Martenssone daar moeder van is Anna Verstappen, een som van vijftig
guldens courant in af kwijting van het restant van een rente van honderd en vijftig guldens en
alzo men bedacht is dat er nogmaals enige creatie van de voorzegde rente zou kunnen
ontdekt worden, zo bekende hij comparant daarvan ten volle voldaan te zijn zodat deze
daarvan is dienende voor volle en absolute kwijting.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo op het kantoor van mij notaris ter
presentie van Franciscus Vermeerbergen en Guieliemus Verheijen als getuigen.
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29 juni 1760

Conditie en voorwaarden waarop Dilis Van Isschodt op heden 29 juni zal verkopen zeker
huis, hof, binnengeleg met weide en een beemd gelegen in “ de acker elst “ onder Geel, en
dat op de condities hier volgende. Aldus zo zijn deze voorzegde condities publiekelijk
voorgelezen ten huize van den notaris Oniaerts, ter presentie van Marten Van Bijlen en
Adriaen Lemie Peeterssone als getuigen hiertoe aanzocht met menigvuldige omstaanders.
Ten eerste werd te koop gesteld, zeker perceel beemd, genaamd “ de acker elst “ groot
omtrent honderd roeden onder Geel en heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen
Jan Cluijts. Op de voorzegde conditie verklaarde Jan Cluijts alsnog vijf hoogen te stellen
op 30 juni 1760, present Fr. Vermeerbergen en J. B. Mattheijs. Op heden 14 juli 1760 de
kaars van ’s heerenwegen ontstoken sijnde op den eerste koop en is bij uitgang dezelfde
Peeter Schuermans koper gebleven. Actum coram F. M. Schellens meijer, Gerard Bellens,
Amand Van Houd en meer schepenen.
Op de voorzegde condities is te koop gesteld het huis, hof en binnengeleg gestaan en
gelegen tot Boekel onder Olen, groot omtrent twee honderd roeden. Palende oost Anna
Verboven, zuid Marten Van Bijlen, west de voorzegde Marten Van Bijlen en noord den aard
met de weide liggende aldaar oost, west en noord in den Boekelsen aard, groot omtrent een
derdel. Heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Merten Van Bijlen om en mits
een som van drie honderd guldens courant en stelde de koper bovendien acht hoogen of
verdieren, present Adriaen Lemie en Jan Cluijts.
Op 1 juli 1760 compareerde Marten Van Bijlen en verklaarde boven al de gestelde
verdieren en koopsom alsnog vier hoogen te stellen. Op 14 juli 1760 verklaarde Merten Van
Bijlen alsnog twee hoogen te stellen, present Peeter Verlinden en Jacob Struijfs als
getuigen. Op 14 juli 1760 de kaars van ’s heerenwegen onstoken met consent van partijen
op het huis cum annexis, is bij uitgang dezelfde Marten Van Beijlen koper gebeleven.
Actum coram F. M. Schellens meijer, Peeter Anthonis, Peeter Janssens en meer schepenen.
Op de voorzegde conditie zo is te koop gesteld zeker schaarboske gelegen omtrent “ de
ganse koij “ onder Olen omtrent Buul, groot omtrent 40 à 50 roeden Palende oost Jan
Bellens erfgenamen, zuid Henr. Grootjans, west Jan Van Gansen en noord de Neerbuelsche
straat. Heeft daarvan als laatste hooger den handslag ontvangen Peeter Verboven, om en
mits een som van drie en twintig guldens courant en stelde de koper twee hoogen, present
Jan Cluijts en Jan Baptist Soeten als getuigen.
Op 1 juli 1760 verklaarde Peeter Verboven alsnog vijf hoogen te stellen, present Peeter
Barré en Cornelis Geerewaerts als getuigen. Op heden 14 juli 1760 met consent van partijen
de kaars van ’s heerenwegen ontstoken zijnde op het koop van ’t boske is bij uitgang
dezelfde Peeter Verboven koper gebleven.
Akte N°

14 mei 1760

Conditie en voorwaarden waarop Hendrick Goublom zowel in eigen naam als tot hetgene
nabeschreven geautoriseerde van mede deelhebbers op heden 14 mei 1760 publiekelijk zal
verkopen zeker perceel weide of dries zo en gelijk hetzelfde is gelegen in “ den honinck “
onder Olen Westerlo op volgende conditie. Aldus zijn de voorwaarden publiekelijk
voorgelezen binnen Olen Tongerlo op den dag van verkoop op het kantoor van mij notaris,
ter presentie van Mr. Marten Meijnten en Peeter Barre met vele omstaanders als getuigen.
Ten eerste werd het voorste perceel weide gelegen in “ den honinck “ groot een half
bunder. Palende oost Michiel Wilms, zuid de loop, west de straat en noord de heer Iven en
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de kinderen Hendrick Willems publiekelijk opgeroepen en heeft na langdurige afroepen
Michiel Willems den handslag ontvangen om en mits een som van honderd en drie en
veertig guldens courant en stelde de koper alsnog tien hoogen of verdieren, present Meester
Marten Meijnten en Peeter Barré als getuigen. Op 13 juni 1760 de kaars van ’s heeren
wegen ontstoken is met den uitgang dezelfde koper gebleven Michiel Willems om en mits
de voorzegde som en verdieren, present Peeter Anthonis en Joris Cluijts ten relaas van
meer schepenen.
De onder geschrevenen bekenden ontvangen te hebben van Michiel Willems in voldoening
van de voorzegde weide een som van honderd en drie en veertig guldens courant, actum
Olen 13 juni 1760 present Peeter Anthonis en Joris Cluijts als getuigen.
Inliggend papier:
De onder geschreven geeft volle maght en last aen mijn broeders Hendrick Goudblomme
en Jan Baptist Goudblomme om den heuninck wegh te goeden en de coppeninghen te
ontfanghen in mijnen naem desen 12 junius 1760 Dimphna Goublomme.
Akte N°

21 april 1760

Compareerden Peeter Peeters en Maria Wilms gehuwden ingezetenen van Noorderwijk
enerzijds en Jan Laureijs en Maria Verbist gehuwden en ingezetenen van Grese bijvang
van Herentals ten andere zijde, welke comparanten verklaarden gemangeld te hebben erf op
erf op volgende manieren
Ten eerste verklaarde hij Peeter Peeters cum uxore over te geven en te transporteren in
volle eigendom aan de voorzegde Jan Laureijs cum uxore, zeker perceel beemd gelegen
aan “ de saevel cappel “ onder Herentals, groot 150 roeden. Palende oost het gasthuis van
Herentals, zuid Baltazar Verwers, west Henderick Goublomme en noord de Nethe op last
van alle chijnzen en drie loopen koren en een halve aan het “ Goedtshuijs van de alder
heijligste Drijvuldigheijt “ tot Herentals.
Waartegen hij Jan Lauwereijs en zijn huisvrouw in tegendeel hebben overgegeven in volle
eigendom zeker perceel beemd gelegen tot Strateneinde onder Westerlo in “ het
elsenbroeck “ groot een half bunder. Palende oost Adriaen Helsen alias “ pasbrugh “, zuid
Marten Heijlen en de waterloop en noord … (leeg) ... hierbij gedaan als gift onder levenden
...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Bulckens en Guilliam
Verbist als getuigen.
Akte N°

19 april 1760

Conditie en voorwaarden op de welke Joannes Augustinus Verheijen Jacobussone op
heden 19 april 1760 naar voorgaande Zondagse koopveilingen binnen Grobbendonk, Ouwen
en Pulle alhier binnen Grobbendonk in “ de Swaen “ ten huize van Peeter Anthonis
publiekelijk zal verkopen aan de meestbiedende met den eerste zitdag zonder verder te
geven van de absolute hand of stokslag door de notaris Oniaerts of anderszins zeker
perceel zaailand gelegen aan de oude kerk tot Ouwen. Palende oost Maarten Claes cum
suis, zuid Peeter Van Looij nomine uxoris, west Dielis van Thrier en noord de erfgenamen of
de wezen van Adriaen Renders, groot een half bunder min of meer.
Heeft na langdurige afroepen den handslag ontvangen Jan Franciscus Janssens als voogd
over de kinderen Adriaen Renders om en mits een som van honderd en vijf en dertig
guldens courant en stelde de koper nog tien hoogen of verdieren, present Mr. Hendericx
(Jan Baptist) en Peeter Anthonis als getuigen.
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14 april 1760
In den naam ons heere amen

Compareerden Joanna Verachtert Sebastiaensdochter inwoonster van Oevel, enigszins
onpasselijk, welke comparante verklaarde bij deze haar laatste wil te kondigen op volgend
manieren:
-

Willende dat haar lichaam begraven zal worden in gewijde aarde op het kerkhof met
aan ieder altaar een kaars van een half pondt als voor St.Anna, St. Barabra en St.
Michiel en meer kaarsen op Ons Lieve Vrouwe altaar met een dertigste tot honderd
missen ...

-

Dispositie van haar tijdelijke goederen. Item laat en maakt zij aan de Kerk van Oevel
50 guldens courant op de last dat dezelfde regeerders daarvoor zullen celebreren
acht gelezen jaarlijkse missen van Requiem tot lafenis van haar ziel omtrent de
verjaardag van haar afsterven en altijd durende.

-

Dispositie van haar erfelijke goederen, kleren en linnen, ... penningen en al wat van
natuurlijke have is verklaarde zij testatrice te geven en te maken aan de kinderen van
Peeter Verachtert haar broer om al hetzelfde onder hun gedeeld te worden zonder
hetzelfde te mogen verkopen in publieke vorm van koopdagen, op last dat dezelfde
broers kinderen zullen moeten uitgeven aan het kind van Peeter Van Den Eijnde
haar neef, dertig guldens eens en aangaande haar erfelijke goederen nadat daarvan
zullen zijn betaald alle onkosten van haar sterfhuis mede een veertel koren in brood
uit te geven aan de armen van Oevel ... ingeval het enig kind van Peeter van Den
Eijnde kwam te sterven zonder tot enige staat gekomen te zijn zo zal het goed van
haar testatrice moeten komen aan de kinderen van haar broers om in vijf parten
gedeeld te worden ... niet willende dat er enige twist om haar goederen zal gevoerd
worden.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonplaats van de testatrice, ter presentie
van Peeter Doos en Peeter Goosens geburen als getuigen.
Akte N°

9 april 1760

Compareerden Jan Baptist Van Roosbroeck Adriaenssone inwoner van Olen, welke
comparant bekende ontvangen te hebben van Sieur Joannes Ferret zijn zwager in huwelijk
met Catharina Van Roosbroeck inwoners der Citadelle van Antwerpen een som van drie
honderd guldens courant.
Hij comparant was hiervoor verbonden te stellen zijn respectieve persoon en goederen
roerende en onroerende, waar en op welke plaats deze zullen bevonden worden ... Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van notaris Oniaerts, ter presentie van
Cornelis Geerewaerts en Peeter Barré als getuigen.
De ondergeschrevene Jan Baptist Van Roosbroeck boven hetgene alsnog schuldig te zijn
aan Jan Ferret zijn zwager dertig guldens met belofte van hetzelfde op zijn verzoek te
restitueren zonder enige intrest. Actum 11 april 1760. Gecasseerd op 19 juli 1767 bij
notariële akte.
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9 april 1760

Compareerde Adriaen Wouters in huwelijk met Maria De Winter inwoners van Gelindel aan
“ den parweijs “ kant, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben zeker perceel
zaailand gelegen tot Gelindel onder Westerlo, groot ander halve zille. Palende oost Peeter
Douwen, zuid de Pleijn of vroente, west de erfgenamen Peeter Van Houdt en noord Adriaen
Helsen alias “ pasbrugge “ en dat aan Marten Van De Brande in huwelijk met Barbara
Vervoort ook inwoners van Gelindel, ten deze present die het voorzegde perceel
accepteerden om en mits een som van twee honderd vijf en twintig guldens ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Geerewaerts en
Peeter Barré als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N°

26 februari 1760

Compareerden Catharina Feijen Peetersdochter in huwelijk met Jan Franciscus De Bruijn
6
hiermede comparerende als man en voogd, inwoners van Olen, welke comparanten
verklaarden ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw Du Quesnoij moeder en Juffrouw
van het begijnhof en in de infirmerie van Herentals, een som van honderd en vijftig guldens.
Comparanten stelden hun beiden coutionarissen en borge principaal voor een andere
kapitale som van honderd guldens courant opgelicht door Peeter Feijen hun comparante
vader volgens manuele bekentenis van datum 14 januari 1757, makende daarvan als hun
eigen schuld. Daarvoor ook verbonden hun respectieve personen en goederen, roerende en
onroerende waar en op welke plaats dezelfde bevonden zullen worden en waarvoor speciaal
tot pand werd gesteld zeker perceel hooiwas gelegen onder Geel op “ het voorste gruijm “
groot een half bunder. Palende oost Michiel Verstappen kinderen, zuid Jan Peeters alias
“ cardonskens Jan “, west het scheiden van Olen en Geel en noord de Nethe.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals op de infirmerie, ter presentie van Jan Van
Hemel en Anthoni Wuijts inwoners alhier als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N°

19 februari 1760

Compareerde Adriaen Verluijten in huwelijk met Anna Huijpens inwoners van Tongerlo,
welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van meester Petrus Heijlen,
koster, organist en schoolmeester van Meerhout, een som van drie honderd guldens
courant.
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve gelegen tot Tongerlo genaamd “ den dieren
coop “ gekomen van Michiel Verwimp en Blommaerts, gelegen in de Breede straat, groot
twee honderd en drie en dertig ...? Palende oost een veldstraatje, zuid de Breestraat, west
Michiel Verluijten en noord de heer secretaris Mertens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen Tongerlo, ter presentie van Cornelis (Cluijts) en Jan (Franciscus) De Bruijn als
getuigen.
Inliggend papier:
Den ondergeschrevene bekent ontfangen te hebben van A. Luijten een rente van drij
hondert guldens met den intrest dier consenterende bij desen in de cassatie van dese 300
gls. Actum Meirhout desen 7 meij 1700 vier en sestig P. M. Heijlen
Op 9 mei compareerden Adriaen Verluijten Marinussone inwoner van Tongerlo welke
vertoonde zekere manuele kwitantie van voldoening van het voorzegde kapitaal van
6
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driehonderd gls. met intrest (zie inliggend papier) alhier gelezen en gezien ter presentie van
Eg. Oniaerts en Jan Vervoort als getuigen, waarvoor het voorzegde kapitaal komt te
cesseren dood en teniet nu en ten eeuwigen dagen.
Akte N°

16 februari 1760

Conditie en voorwaarden op welke Joannes Augustinus Verheijen op heden 16 februari
1760 zal verkopen verschillende percelen van erven gelegen onder Noorderwijk als
Herentals. Daarvoor geschied de publieke koopveilingen in de omliggende dorpen ... Aldus
zijn deze voorwaarden publiekelijk voorgelezen ten huize van de verkoper binnen
Noorderwijk op het Schremenhaege ter presentie van Jan Peeters en ... (leeg).
Dienvolgens voor het eerst te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de corte
geweijnten “ gelegen onder Noorderwijk. Palende oost Peeter Bellens, zuid de erfgenamen
Haemhoudt, west de erfgenamen Michael Swinnen en noord de Herentalse pad, groot
honderd vijf en vijftig roeden, nu in huur bij Marten Heijlen tot Oosterhoven, en heeft na
langdurige roepen den handslag ontvangen Marten Heijlen Martenssone om en mits een
som van twee honderd vijf en vijftig guldens en stelde de koper alsnog vijftig hoogen of
verdieren, present Christiaen Bulckens en Peeter Dens. Op 13 maart 1760 is de kaars in de
Laathoven van Tongerlo met consent van de partijen ontstoken van ’s heerenwegen door de
heer Schout van Tongerlo en is met den uitgang dezelfde koper gebleven Merten Heijlen
voor de voormelde som.
Ten tweede is te koop zeker perceel erve genaamd “ het beckers block “ groot over de
vierhonderd roeden. Oost de erfgenamen Jan Van Thielen, zuid de Heere straat, west
Guilliam De Doncker en noord de weduwe Jan Daneels. Vrij en onbelast en aan de Kerk
van Noorderwijk een kwartier koren jaarlijks. Heeft na langdurige roepen daarvan den
handslag ontvangen Sieur Joannes Bouwen Borgemeester der stad Herentals om en mits
een som van acht honderd en vijf en dertig guldens en stelde de koper bovendien alsnog
vijftig hoogen of verdieren, ter presentie van Christiaen Bulckens en Franciscus Bax. Op 7
maart verklaarde de huisvrouw van Sieur Joannes Bouwen alsnog één hooge te stellen
boven al de gestelde verdieren. Op heden 7 maart 1760 de kaars ontstoken zijnde met
consent van de partijen is met den uitgang dezelfde laatste hooger koper gebleven Jan
Baptista Bouwen Christiaenssone en Anna Catharina Janssens.
Ten derde is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ den hop acker “ groot tachtig
roeden. Palende oost de erfgenamen Marten Heijlen, zuid dezelfde west de erfgenamen Jan
Gijsels en noord de erfgenamen Hendrick De Doncker tot Rossum Noorderwijk en heeft na
langdurige roepen op last van chijnsen en beden den handslag ontvangen Geeraerdt Van
Ouijtsel, om en mits een som van honderd guldens en stelde de koper twintig hoogen,
present Christiaen Bulckens en Franciscus Bax. Eodem die verklaarde Jan Vervoort alsnog
te stellen één hooge, present Jan Peeters en Henderick Gislain. Geert van Ouijtsel nog één
hooge, voor dezelfde getuigen. Op heden 7 maart de kaars ontstoken, zijnde met uitgang
dezelfde laatste hooger koper gebleven aan Geert Van Ouijtsel.
Ten vierde zo is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ ’t stroijen block “ groot 67 ½
roeden en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Peeter Bouwen
Adriaenssone om en mits de som van negen en vijftig guldens en stelde de koper drie
hoogen, present Franciscus Bax en Christiaen Bulckens.
Ten vijfde werd te koop gesteld zeker perceel weide genaamd “ de bos heijde “ gelegen
onder Herentals omtrent Rossum, groot honderd roeden. Palende oost de erfgenamen Jan
Verhestraeten, zuid ... (leeg), west de straat en noord de erfgenamen Guiliam De Doncker
en heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter Heijlen Martenssone om en mits een som
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van tachtig guldens en stelde de koper twintig hoogen, present Christiaen Bulckens en
Franciscus Bax. Eodem die verklaarde Peeter Bulckens alsnog één hooge te stellen. Op 7
maart 1760 verklaarde Peeter Heijlen Martenssone alsnog één hooge te stellen. De kaars
ontstoken zijnde is koper gebleven met den uitgang dezelfde Peeter Heijlen.
Ten zesde is te koop gesteld zeker perceel land gelegen onder Herentals aan “ het stads
molen “ onder Herentals op last van chijnsen en beden. Palende oost Peeter Peeters, zuid,
west en noord ook dezelfde en heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter Peeters
Peeterssone om en mits een som van honderd zes en dertig guldens en stelde de koper zes
hoogen, present Christiaen Bulckens en Franciscus Bax. Eodem die stelde de koper alsnog
één hooge. De kaars ontstoken zijn is met uitgang koper gebleven Peeter Peeters den
ouden, present Jan De Klein als getuige.
Ten zevenste zo is te koop gesteld zeker perceel land gelegen op “ den deupt “ onder
Noorderwijk, genaamd “ het dingenen block “ groot 308 roeden. Palende oost Henderick
Nuijts, zuid Adriaen Heijlen, west de Heilge Geest van Neijlen en noord de loop, en heeft op
last van leenroerigheid daarvan den handslag ontvangen … (niet vermeld) mits het
schaarhout werd gereserveerd voor deze kap om en mits een som van driehonderd vier en
negentig guldens courant en stelde de koper zestien hoogen present Christiaen Bulckens en
Franciscus Bax als getuigen. Op heden 7 maart 1760 is de kaars van ’s heerenwegen
ontstoken met consent van de partijen en is koper gebleven Anna Elisabeth Vervoort.
Akte N°

5 januari 1760

Conditie en voorwaarden waarop Adriaen Lemie Peeterssone op heden 5 januari 1760 zal
verkopen verschillende percelen zaailand gelegen onder Olen Tongerlo en Olen
Kerckhoven, omtrent de kerk nadat alvorens daarvan waren de behoorlijke koopveilingen bij
zondagse koop gehouden en dat met publieke oproepingen des dienaars en dat op volgende
condities. Vermeldingen van koopvoorwaarden ... Aldus zijn deze condities publiekelijk
voorgelezen op den dag van verkoop ten huize van Anna Elisabeth Wuijts onder Olen
Tongerlo, present menigvuldige kopers als toehoorders en getuigen.
Ten eerste te koop gesteld het voorste perceel naast “ de cattestraat “ groot 130 roeden,
koper zal de lasten aanvaarden St. Jansmisse 1760. Palende oost Gommer Marien
kinderen, zuid Peeter Peeters erfgenamen, west Michiel Wilms en noord de verkopers erve
en zal de koper trekken jaarlijks tien loopen koren en verder op de last van een loop koren
chijns aan zijne Excellentie de Markies van Westerlo en heeft na langdurige roepen den
handslag ontvangen Guilielmus Verheijen Wilmssone om en mits een som van honderd en
dertig guldens en stelde de koper bovendien vijftien hoogen of verdieren, present Peeter
Daems en Jan Heijns als getuigen. Dezelfde dag verklaarde Guilielmus Verheijen alsnog
vijf hoogen te stellen. Op 24 januari 1760 is de kaars ontstoken van ’ s heerenwegen zijnde
met den uitgang dezelfde koper gebleven Guilielmus Verheijen voor zijn gelijke zusters en
broers om en met de voorzegde koopsom. Coram Jan De Ceuster en Peeter Helsen
schepenen van OosterwijkTongerlo ...
Ten tweede werd te koop gesteld het tweede perceel op last van een loopen koren jaarlijks
aan zijne Excellentie de heer Markies van Westerlo en de zekereheid van servituut aan het
eerste plekske, groot omtrent een zille, vrij Govaertsgoed vrij aan thienden. Palende oost ...
(leeg), west Wilm Verheijen kinderen en noord dezelfde en heeft daarvan den handslag
ontvangen Guilielmus Verheijen Wilmssone om en mits een som van honderd en vijf en
veertig guldens en stelde de koper dertig hoogen of verdieren, present Jan Heijns en Peeter
Daems. Op heden deze 24 januari is van dit voorschreven perceel de kaars van ‘s
heerenwegen in collegio ontstoken en is Guilliam Verheijden voorschreven koper gebleven
voor de koop en hoogen. Actum ter presentie van Joris Cluijts, Peeter Anthonius schepenen
en mij Geeraert Bellens secretaris en is de koper dezelfde dag daarin gegoed.
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5 januari 1760

Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Hendrick Van Den Brande nomine uxoris,
Jan Bruijnseels en Peeter Elen nomine uxoris, allen als erfgenamen van Peeter Van Den
Boogaert op heden 5 januari 1760 zullen verkopen zeker perceel erve gelegen tot Olen
Kerkhoven, resorterende onder St. Martens thiende in zijn regenoten hiervan in het publiek
opgeroepen, groot drie zillen, leenroerig onder den groot Proost Domboeck van zijne
Excellentie de heer Markies van Westerlo ...
Op de voorzegde conditie is te koop gesteld het voorzegde perceel palende oost den
advocaat, zuid de straat, west Joanna Meir en noord Jan Sprengers en heeft daarvan den
handslag ontvangen na langdurige roepen Jan Heijns om en mits een som van twee
honderd en twintig guldens en stelde de koper twaalf hoogen, present Guilelmus Verheijen
en Peeter Daems als getuigen. Op heden 19 januari 1760 verklaarde Geerardt Bellens
Martenssone boven al de gestelde verdieren en hoogen alsnog te stellen tien hoogen,
present Peeter Anthonis en Cornelis Cluijts als getuigen ...
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Not. 6000: 1761

Akte N°

24 december 1761

Compareerden Michiel Verachtert, Peeter ’t Sijen, Franciscus Claes, Adriaen Maes en
Peeter Mathijs zavelmeesters als arrestanten op al de gelijke meubilaire effecten van
Adriaen Cluijts berustende op de grond van Michiel Verachtert als arrestant gepreferreerd
in dezelfde goederen welke comparanten aan mij notaris bekenden en verklaarden om te
voorkomen al de kwesties die zij intussen reeds hadden en mogelijk nog zouden rijzen en
verklaarden tot akkoord gekomen te zijn op volgende manieren:
Ten eerste overeen gekomen dat alle onkosten hierom door de comparanten gedaan zullen
worden betaald uit de latere te verkopen effecten, waar en op welke plaats dezelfde nu en
namaals zullen bevonden worden. Ten tweede dat in materie van preferentie zullen moeten
betaald worden alle open staande borgmeester van hun dorpslasten, alzo dezelfde zijn
opgaande van jaar tot jaar, voor en al eer iemand van hun comparanten iets zal mogen of
kunnen genieten. Ten derde dat den overschot der zelfde penningen gelijk zal moeten
verdeeld worden aan de crediteurs à rate van hun penningen..
Compareerde ten deze mede Adriaen Cluijts dewelke verklaarde al zijn haafelijke effecten
ten behoeve van zijn crediteurs te cederen en af te staan om publiekelijk te verkopen als
naar recht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Meren onder Olen op 24 december, ter
presentie van de heer secretaris J. B. Soeten en Guilliam Schuermans als getuigen.
Akte N°

19 december 1761

Compareerden Andries Bogaerts in huwelijk met Catharina Verbist inwoners van Zoerle
Westerlo tot hetgene nabeschreven geautoriseerd en met volmacht, welke comparant
bekende na en met publieke oproepingen verkocht te hebben zeker perceel erve genaamd
“ het nieuw block “ gelegen onder Tongerlo aan het Dorp van Olen. Palende oost Marten
Matthijs, zuid Christiaen Bouwen en Peeter Van Elsen, west de heer pastoor van Olen en
noord Michiel Willems, groot een half bunder en dat aan Jan Heijns ten deze present die het
voorzegde perceel erve alzo in koop heeft aangenomen om en mits een som van honderd en
vierenzeventig guldens courant te betalen ten dage der goedenisse die zal geschieden na de
drie zondagse kerkgeboden en de kaarsbranding en verklaarde boven de voorzegde
koopsom alsnog te stellen zes hoogen of verdieren ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen op 19 december 1761 ter presentie van Marten Meir en Jan Baecken als getuigen.
Op 28 december compareerde Michiel ... en verklaarde boven al de gestelde verdieren en de
koopsom alsnog te stellen zes hoogen of verdieren, present Guillelmus Van Mechelen en
Cornelis Geerewaerts als getuigen. Op 13 januari 1762 compareerde Adriaen Heijlen
Adriaenssone en verklaarde boven al de gestelde verdieren en de koopsom alsnog acht
hoogen te stellen, present Paulus Verhoustraten en Peeter Pauwels als getuigen. Op heden
14 april 1762 de kaars van ’s heerenwegen ontstoken en is met uitgang de zelfde koper
gebleven de voorzegde Adriaen Heijlen Henrickssone voor de som voormeld. Actum in
collegio binnen Tongerlo, coram de heer Schout Van Roij en al de schepenen.
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13 december 1761

Compareerden Peeter Peeters Michielssone inwoner van Noorderwijk op het stadsmolen
enerzijds en Michiel Verhestraeten Peeterssone ook inwoner van Noorderwijk, welke
comparanten verklaarden gemangeld te hebben erf op erf op de volgende manieren.
Ten eerste verklaarde de eerste comparant over te geven in wettige erfdom aan Michiel
Verhestraeten zeker perceel zaailand gelegen op “ de duijxhuisen “ onder Herentals groot
50 roeden. Palende oost Jan De Meulder, zuid en noord Michiel Peeters, noord Jan Van
Gansen. Vrij en onbelast en zeven oorden aan de armen van Herentals en de bijvangslasten
en beden met servituut als van ouds geplogen.
Waartegen hij tweede comparant cedeerde aan de eerste comparant zekere heide gelegen
onder Geel, genaamd “ de reepkens heijde “ groot honderd roeden. Palende oost de
erfgenamen Jan Bellens en Maria Willems, zuid de erfgenamen Jan Sprengers, west Jan
Verluijten en noord Christien Van Dijck weduwe Adriaen Wuijts.
De tweede comparant beloofde aan de eerste comparant te zullen opleggen een som van
vijftig guldens eens ... deze mangeling gedaan om elkander te gerieven ... Aldus gedaan en
gepasseerd ter presentie van Peeter Anthonis en Peeter Smets als getuigen hiertoe
aanzocht.
Akte N°

13 december 1761

Compareerde Joanna Theresia Van Kerckhoven Paulusdochter inwoonster van Zoerle
Westerlo daar moeder van leeft Catharina Verbist, welke comparante ten deze bijgestaan
met Peeter Verbiest haar oom als haar gekozen voogd, verklaarde overtegeven in wettige
erfdom over te geven al haar erfelijke goederen aan Andries Bogaerts om en mits een som
van achthonderd guldens die hij Andries Bogaerts zal moeten betalen na haar comparante
novicaat in het klooster der vrouwen religieuzen genaamd “ het Sions “ binnen de stad Lier
voor haar te doene professie die zij verhoopt met Gods gratie te effecteren, welke Andries
Bogaerts ten deze present verklaarde al de voorzegde goederen te accepteren en beloofde
tevens voor haar nakende professie alsnog jaarlijks zal geven en betalen aan haar
comparante enige gratuiteteijt ofte present naar zijn staat en conditie en dat na de dood van
Andries Bogaerts deze zijn acceptants dochter ...
Compareerde ten deze mede Catharina Verbist haar moeder dewelke verklaarde te
desisteren van haar touchte die zij aan de voorzegde goederen enigszins zou of kunnen
pretenderen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Smets en
Peeter Pauwels als getuigen.
Akte N°

2 december 1761

Compareerden Jacobus Menten Henderickxsone in huwelijk met Dimphna Truijens
inwoners van Olen aan den Boekelsen Heikant welke comparant bekende schuldig te zijn
aan Jan Wagemans burger der stad Herentals in huwelijk met Marianna Dierckx van zuiver
genoten penningen een som van drie honderd en vijftig guldens courant.
Comparant stelde tot pand zijn huis en binnengeleg groot drie zille gelegen onder Olen aan
den Boekelsen Heikant. Palende oost den aard, zuid Jan Laenen, west Adriaen Menten en
noord Adriaen Bellens. Item zeker perceel zowel land als weide, groot omtrent vijf zillen
gelegen tot Boekel onder Olen. Palende oost Jan Verboven kinderen, zuid Peeter Verboven
kind, west Jan Van Hove nomine uxoris en noord den Boekelsen aard. Aldus gedaan en
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gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Van Mechelen en Peeter Smedts als
getuigen.
Alzo de voorstaande obligatie is gekweten een som van twee honderd en vijftig guldens en
de resterende honderd guldens is getransporteerd aan Henrick Van Brussel volgens akte
van de notaris Oniaerts, zo verklaarde dezelfde Henrick Van Brussel dezelfde som van
honderd guldens ontvangen te hebben met de intresten tot op heden datum. Komende de
voorstaande obligatie daarmede te cesseren dood en teniet nu en ten eeuwigen dage.
Actum 20 juli 1773. Hendrick Van Brusselen.
Akte N°

1 december 1761

Compareerde Jan De Ceuster Janssone inwoner van Oosterwijk, welke comparant
verklaarde te geven bij donatie inter vivos als gift onder levenden, zeker perceel hooiwas
genaamd “ het geroet “ gelegen tot Gelindel onder Westerlo omtrent “ den balenbosch “.
Palende oost het kind van Adriaenken Van Kerckhoven en Guilliam Helsen, zuid ... (leeg),
west Dimpna Douwen weduwe Marten Helsen en noord Christiaen Swolfs, groot 280 roeden,
verkregen bij koop van de erfgenamen Dimphna Douwen Jansdochter en dat aan
Hendericus De Ceuster zijn kleinzoon waarvan hij peter is en grootvader, ten deze present
dewelke verklaarde hetzelfde alzo in dank te accepteren voor hem en zijn nakomelingen. De
waarde geschat op honderd vijftig guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Amandus Verstappen en Jacobus Daems geburen als getuigen.
Akte N°

16 november 1761

Compareerden Geeraerdt Van Ouijtsel ingezetene van Noorderwijk, welke comparant
bekende verkocht te hebben zeker perceel heide gelegen onder Westerlo gelegen aan de
Tongerlose straat. Palende oost de straat zijnde de Tongerlose straat, zuid de wederhelft,
west de weduwe Peeter De Cort en noord Dimphna Helsen, groot 200 roeden en dat aan
Michiel Van De Ven inwoner van ILLe ten deze present die hetzelfde perceel alzo in dank
accepteerde om en mits een som van vijf en zestig guldens courant. De helft nu te tellen en
het andere een jaar na deze datum.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Truijens en
Franciscus Heijlen als getuigen. De bovenstaande som is aan Geert Van Ouijtsel voldaan
deze 31 januari 1762.
Akte N°

12 november 1761

Compareerden Sieur Peeter Daneels burger der stad Brussel alhier actueel binnen dit dorp
welke comparant verklaarde bij deze over tegeven en te transporteren in wettige erfdom
zeker twee percelen hooiwas hem competerende uit hoofde van zijn ouders, gelegen onder
Herentals, het ene genaamd “ de breckelaers “. Palende oost Franciscus Ven, zuid de
Cluijse hoeve goederen, west de Fermerije van Herentals en noord de rivier de Aa en het
andere part palende oost Geert Van Hout, zuid N. Vermeeren, west de heer Van Tendeloo
en noord de voorzegde rivier de Aa rijdende en omgaande met Peeter Wagemans en
anderen en dat aan Jan Daneels Mattheussone inwoner van Sassenhout onder Vorselaar
alhier present en de voorzegde percelen hooiwas alzo bij transport aan te nemen om en mits
een som van twee en tachtig guldens courant ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Smets en Jan
Verbuecken als getuigen.
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11 november 1761

Compareerden Joannes Verheijen in huwelijk met Magdalena Verstockt inwoners van
Noorderwijk, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis
met schuur, stal met de beemden, weiden heiden en landerijen zo en gelijk hij comparant het
actueel in gebruik heeft en dat aan Franciscus Verstappen en Maria De Winter zijn
huisvrouw, ten deze present die hetzelfde huis cum annexis gestaan en gelegen op “ het
schremehaege “ onder Noorderwijk alzo in dank hebben aangenomen om en mits een som
van zestig guldens in voorlijf en vijf en twintig veertelen koren en twee veertelen boekweit
jaarlijks en bovendien alle jaren te leveren dertig pond boter, te weten vijftien pond binnen de
maand mei en vijftien pond omtrent Aller Heiligen ...
... item sullen de huerders jaerlijcks drij daegen moeten carrewijen met kerre ende peerdt
daer het hun sal gedonneert worden van den heere oft verhuerde ende sullen des
verheurders graenpacht moeten ter merckt voeren naer Dist, Turenhout ofte Lier sonder cost
van de verhuerders ... ende alsoo is geproponieert dat tussen hen partijen van eene schuere
te timmeren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Luijmen en Jan
Douwen als getuigen.
Akte N°

9 november 1761

Compareerde Jan De Busser in huwelijk met Anna Meir inwoners van Olen op Sinte
Sebastiaen, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Van
Nuten, Jan Verboven en Adriaen Maes als collecteurs van de Fondatie of Officie van
Missen in de kapel Sancti Wilbrordi tot Meren gefondeerd door de heer Hendericus
Swinnen cum suis in zijn leven kapelaan binnen Olen, laatstmaal als kanunik Sancti Sulpetri
binnen Diest, een som van vijftig guldens wisselgeld ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ de brantse heijde “ groot omtrent
250 roeden. Palende oost Catharina De Busser, zuid Hendrick De Busser weide, west
Marten Van Lommel en noord Elisabeth Van De Goor.
Compareerde ten deze mede Hendrick De Busser, de zoon van de comparant welke ten
einde verder te renuntieren van zijn recht van eigendom dat hij heeft aan en in het voorzegde
perceel volgens recht van devolutie, stellende zich als borg principaal en makende daarvan
als zijnde als zijn eigen schuld daarvoor verbindende zijn persoon en goederen, roerende en
onroerende waar en op welke plaats dezelfde zullen bevonden worden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 9 november 1761, present den eerwaarde
heer Van Bijlen (Michael Pbr.) en Jan Van Hove als getuigen.
Akte N°

6 oktober 1761

Compareerden de Edele heer Van Cannaert heer van de Wittegracht, heer van Steenvoort
etc. Inwoner van de stad Lier, actueel alhier op “ de Wittegracht “ binnen Zoerle Westerlo,
welke heer comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparante hoeve
bestaande in pachters huizinge, schuur met de verdere aangelegenheden, de landerijen,
weiden, beemden en heiden zo en gelijk hetzelfde in gebruik is geweest bij Peeter Douwen
en Joanna Verbist behoudelijk dat de heer verhuurder reserveert de gehele warande
zonder dat er één van zijn pachters daaraan enig gezag zal hebben aan het schaarhout
behoudelijk dat tot pachters profijt zal zijn het schaarhout tegen het aanstaande seizoen zal
gekapt worden en dat aan Jan Douwen en Elisabeth Verstappen zijn huisvrouw die de
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voorzegde hoeve actueel bezitten en cultiveren en deze nieuwe huur accepteerden om en
mits een som van vijf en zeventig guldens voorlijf en vijf en twintig veertelen goed leverbaar
koren en zes loopen boekweit Lierse maten ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Westerlo op “ de wittegracht “ ter presentie van
Sr. N. Van Schaubroeck en getuigen Engelbertus Van Cannaert (d’ hamale) en de Sieur
Guillielmus Ignatius Mans.
Akte N°
Testament:

4 november 1761
In den naeme ons heere amen

Compareerden Jan Bellens Hendrickxsone en Catharina Spapen beiden gehuwden en
ingezetenen van Olen in het gehucht van Gerheijen Doffen, welke eerste comparant
liggende ziek te bed en de comparante in goede gezondheid, welke comparanten
verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dat in de manieren hier volgende.
-

Eerst bevelen zij dat hun lichamen zouden 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 als hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als erfelijke maken zij
aan elkaar in volle eigendom en met vol recht van institutie ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Doffen onder Olen, ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testateur, ter presentie van Peeter Feijen en Michiel Verborgt geburen als
getuigen hiertoe geroepen.
Akte N°

2 november 1761

Compareerden Peeter Doos inwoner van Olen in het gehucht van Gerhijen enerzijds en
Peeter Van Gelder en Franciscus Peeters in huwelijk met Anna Van Gelder ter andere
zijde, welke comparanten bekenden en verklaarden tot akkoord gekomen te zijn over de
kwesties die alreeds onder hen waren ontstaan over de voorschotten die zij tweede
comparanten hebben gedaan, zo in het betalen van achterstallige intrest, achterstallige
dorpslasten als andere, belopende ter som van zevenentwintig guldens.
Waarvoor hij eerste comparant verklaarde over te geven aan de tweede comparant zeker
perceel hooiwas gelegen in “ de brande “ onder Geel. Palende oost Marten Matthijs, zuid
Cornelis Geerewaerts, west de H. Geest van Olen en noord Cornelis Cockx, groot omtrent
50 roeden, welke tweede comparant hetzelfde perceel hooiwas in quantum pro tot
voldoening van de voorzegde som accepteerde ...
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Jan Baptist
Truijens.
Akte N°

12 oktober 1761

Condities en voorwaarden op de welke Adriaen Lemie Peeterssone op heden zal verkopen
verschillende percelen van erven ... Aldus zo zijn de voorzegde condities publiekelijk voor
gelezen binnen Olen Tongerlo op het kantoor van mij notaris, present Jan Torfs en Peeter
Anthonis met menigvuldige omstaanders, toehoorders als getuigen.
Ten eerste werd er te koop gesteld “ het cruijs heijken “ of “ blockxen “ gereserveert het
schaarhout van dit seizoen en twee jaar huur volgens conditie van verhuur … en heeft na
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langdurige roepen daarvan den handslag of eerste geluk ontvangen J. B. Soeten secretaris
Van Olen, om en mits een som van zes en twintig guldens en stelde de koper bovendien zes
hoogen of verdieren, present P. Anthonis en Franciscus Bax als getuigen.
Op de voorzegde conditie verklaarde Peeter Anthonis boven de koopsom en de gestelde
verdieren op “ het cruijs heijken “ alsnog te stellen twee hoogen of verdieren, present
Hendrick De Backer en Thomas Aerts. Op heden 2 november 1761 de kaars van ’s heeren
wegen ontstoken en is met uitgang zonder enige verdere verhoging koper gebleven de
voorzegde Peeter Anthonis. Actum Joris Cluijts en Peeter Van Eijnden schepenen des
Graafschap van Olen.
Ten tweede werd te koop gesteld zeker perceel land genaamd “ het meersmans heijken “.
Palende oost Adriaen Moons, zuid Willem Meir, west Adriaen Van Hout kinderen en noord
Michiel Soeten. Heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Jan Tourfs
om en mits een som van tien guldens en stelde de kooper twee hoogen, present Jan Baptist
Soeten en Joannes Verheijen getuigen. Op heden 2 november 1761 de kaars ontstoken is
met uitgang zonder verdere verhoging koper gebleven Joannes Torfs.
Ten derde werd te koop gesteld zekere heide gelegen onder Tongerlo bezaaid met mast.
Palende oost Jan ’t Sijen, zuid Jan Verheijen cum suis op servituut van wegen en heeft na
langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Henderick Ooms, om en mits een som
van elf guldens en tien stuivers en stelde de koper één hooge, present Joannes Verhijen en
J. B. Soeten.
Ten vierde is te koop gesteld zekere heide gelegen in de Ilschestraat. Palende west Catarina
Wilms, zuid meester Heijlen kinderen, oost Jan Vermeerbergen kinderen en noord de
ILschstraat. Heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Thooremans om en mits een som
van zestien guldens en stelde de koper bovendien nog twee hoogen present Jan Tourfs en
Hendrick Ooms. Op heden 2 november 1761 de kaars ontstoken van ’ s heerenwegen voor
de voorstaande vierde koop, is met den uitgang zonder engie verder verhoging koper
gebleven de voorzegde Joannes Thooremans. Actum coram en ter presentie van Peeter
Anthonis, Peeter Van Eijnde en Joris Cluijts schepenen des Graafschaps Olen
Akte N°

24 oktober 1761

Compareerden Henderick Mertens weduwnaar van Olen in het gehucht van Graeven,
welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Catharina Blampaerts
weduwe van Adriaen Laenen, een som van veertig guldens courant.
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ de spaege “ gelegen onder Olen.
Palende oost Guilliam Lijsen nomine uxoris, zuid de erfgenamen Marten Menten, west
Marten Laenen en noord de erfgenamen Jan? Van De Perre, groot 280 roeden. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Douwen en Daniel Doos als
getuigen.
Akte N°
Testament:

23 oktober 1761
In den naeme ons Heere amen

Compareerde Cornelis Laenen Adriaenssone daar moeder van was Catharina De Wolf
actueel binnen Olen met een infectie aan zijn been liggende te bed, welke comparant
verklaarde bij deze zijn laatste wil te kondigen op de manieren hiervolgende:
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-

Willende het laten doen van een begrafenis. Dat er kort na zijn overlijden in
de parochiale Kerk van Olen zullen gecelbreert om honderd guldens missen
in de kerk van Olen, daaronder ook een derstigste.

-

Item maakt hij aan de Tafel van de Armen van Geel vijftig guldens eens voor
een aalmoes.

-

Item laat en maakt hij aan de H. Geest tafel van Olen insgelijks een som van
vijftig guldens voor en aalmoes ten behoeve aan dezelfde armen uit te delen.

-

Dispositie van zijn haafelijke goederen verklaarde hij testateur te geven aan
zijn halfbroer Peeter Deckers 7, dezelfde zijn enige erfgenaam noemende.
Dezelfde Peeter Deckers erfgenaam voor zijn part in de erfgoederen van
Peeter Laenen na de dood van Maria Van De Weijer.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen in St. Sebastiaen op 23 oktober 1761, ter
presentie van Geeraerdt Bellens en Jan De Busser beiden ingezetenen van Olen als
getuigen hiertoe verzocht.
Akte N°
Testament:

28 oktober 1761
In den naeme ons heere amen

Compareerden Jan Baptist Wagemans Henderickxsone, bejaarde jongman inwoner van
Zoerle Parwijs, welke comparant verklaarde bij donatie inter vivos te geven al zijn haafelijke
en erfelijke goederen, akten en kredieten en dat aan Jan Stoop en zijn tegenwoordige
huisvrouw Anna Elisabeth Wagemans zijn zuster op last dat de voorzegde Jan Stoop en
Anna Elisabeth Wagemans hem comparant en donatant zijn leven lang eerlijk zullen
moeten alimenteren en onderhouden van klederen en linnen, eten en drank, eerlijk na staat
en conditie zo en gelijk hij comparant donatant tot hiertoe altijd heeft gehadt en genoten van
zijn voorzegde zuster en haar man. Hiervoor beloofd Jan Stoop indien Jan Baptist
Wagemans voor hen kwam te sterven eerlijk ter aarde te doen. Alzo gedaan “ uijt pure
suijvere liefde die hij tot sijne sustere ende swaeger is draegende ... ”
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen om het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Jan Baptist Van Elsen en Peeter Pauwels geburen als getuigen.
Akte N°

21 oktober 1761

Compareerden Anna Catharina Peeters weduwe wijlen Cornelis Heijns inwoonster van
Hezewijk gehucht onder het Graafschap en Dorp van Olen, welke comparante verklaarde
geinformeert te zijn dat Jan Heijns haar zwager in zijn kwaliteit als voogd testamentair over
de minderjarige kinderen en de comparants wijlen haar voornoemde man heeft behouden
voor den voorzegde Raede heeft geactioneert den procureur Quarteer tot betaling van de
som van honderd drie en dertig guldens, vijf stuivers één oord, over aan hem geleverde
boter door wijlen haar man en dat den voornoemde procureur Quarteer bij zijn verzoek
heeft komen zeggen dat de som in kwestie in’t geheel zou toekomen aan de comparante uit
kracht van zekere uitkoop door haar tegen haar kinderen gedaan, dat nochtans de
comparante en haar man bij hun mutueel testament gepasseerd voor mij notaris en getuigen
op zeven juli 1759 aan of den langstelevende van elkaar hebben gemaakt en gelaten al de
gelijke en de meubilaire en de haafelijke effecten of goederen, dat de comparante haar
voornoemde zwager Jan Heijns heeft verzocht en geautoriseert om tot last van de
voornoemede procureur Quarteer te ageren om te bekomen de betaling van de voorzegde
7

Peeter Deckers enige zoon van Henricus Deckers en Catharina De Wolf. [ Olense gezinnen 777 ]
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som van honderd drie en dertig guldens vijftien stuivers één oord. Reden waarom zij
comparante verklaarde haar voornoemde zwager Jan Heijns andermaal te hebben
gecoutioneert en geautoriseert gelijk zij hem autoriseerde bij deze, om in haar naam en van
harentwege tot de definitieve te vervolgen alzulke zaak waarvoor hij alreeds heeft gesteld
voor de Souvereine Raede van Brabant tegen de meergemelde procureur Quarteer, ten
einde als boven verklaarde zij comparante verder boven al het gene verder te agreren en
appobreren al hetgene hij Jan Heijns daarin alreeds heeft gedaan met macht om daar toe te
assumeren en te substitueren als nodig ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present Peeter Pauwels en Cornelis Geerewaerts
geburen mijn notariaat als getuigen.
Akte N°

29 september 1761

Compareerden Jan Franciscus De Bruijn in huwelijk met Catharina Feijen en Anna Meir,
allen erfgenamen van Joseph Meir en Anna Bellens. De voorzegde Anna Meir bijgestaan
door mij notaris in plaats van een vreemde voogd, welke comparanten verklaarden verhuurd
te hebben aan Peeter Van Hove en Lucia De Winter gehuwden ingezetenen van Grese
bijvang van Herentals zeker hun comparant huis, schuur, stal, weiden, heiden en landen zo
hetzelfde actueel in gebruik is bij Hendrick Boeckx en Dimphna Van De Bolcke en dat
voor een termijn van twaalf jaar
... ende sal pachter mogen corten de lasten van de brande ende cromvoort heijde onder
Gheel ... item sal hij jaerlijckx mogen steken op de mager zillen onder Oolen twee roeden op
dickte van seven duijmen ... item sullen hueders den honinck ende claever heijde moeten
laten liggen in het afschijden in claever ofte weijde waertegens hij pachter sal mogen cappen
allen het schaerhout staende op de verhuerders erfve alle sesse jaeren blijvende aen de
verhuerders de twee schaerboskens ende den cant aen “ het Adriaen Vermiertens “ ende
aen “ het blockxen “, aen “ St. Bastiaen “ …
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Adriaen De Bruijn en Cornelis
Geerewaerts als getuigen.
Akte N°

30 september 1761

Compareerden Maria Catharina Heijlen inwoonster van Meerhout tot hetgene
nabeschreven geautoriseerd van haar man en voogd Laureijs Mangelschodts volgens
schriftelijk consent gegeven binnen Meerhout op datum 28 september 1761, ondertekent
Laureijs Mangelschodts, welke comparante bekende ontvangen te hebben uit handen van
Petrus Hubertus Heijlen haar broer en respectieve zwager, een som van twee honderd
guldens courant ...
Comparanten stelden tot pand zeker hun comparant huis met de gronden daartoe
behorende, zo en gelijk zij hetzelfde hebben gekocht en verkregen van de erfgenamen van
wijlen den Eerwaarde heer Van Den Oetelaer pastoor binnen Meerhout, gestaan en gelegen
aan den cirkel van de Meerhoutse markt. Palende oost de markt of Plaetse, noord de
pastorie.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Sterckx Peeterssone
en Joannes Martinus Heijlen als getuigen hiertoe aanzocht.
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24 september 1761

Compareerden Gerard Bellens inwoner van Gerheijen onder Olen, welke comparant
bekende ontvangen te hebben uit handen van den Eerwaarde heer pastoor van Olen van de
penningen van de H. Geest tafel van het voorzegde Olen, een som van honderd guldens
courant ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van F. M. Schellens en
Peeter Van Eijnde als getuigen.
De bovenstaande som van honderd guldens afgeleid aan Peeter Tourfs H. Geestmeester,
Wilm Meir, den heer pastoor F. De Pape op 9 december 1763 volgens manule kwitantie
aan mij getoont het origineel, dienvolgens is deze dood of te niet. Actum 21 april 1766.
Akte N°

21 september 1761

Compareerde Franciscus Peeters en Anna Van Gelder gehuwden ingezetenen van de
bijvang van Herentals ter ene zijde, Jan Molenberghs inwoner van Olen ter andere zijde,
welke comparanten verklaarden geconveniert te zijn bij vorm van permutatie en dat op de
volgende manieren.
Ten eerste verklaarde de eerste comparant aan hem tweede comparant van nu af aan over
te geven in volle eigendom zeker perceel erve “ den aert bemdt “ gelegen aan de Bijlense
straat. Palende oost de erve van den tweede comparant, west de erfgenamen Michiel
Meermans en Maria Sprengers, noord dezelfde.
Waartegen hij Jan Molenberghs verklaarde gegeven te hebben in mangeling zeker osse op
zijn twee jaren met vier guldens geld. Alzo zegde de comparant de voorzegde osse nodig te
hebben tot het doen en verrijken van hun pachterije ende labeur dienende deze
diensvolgens wederzijds voor absolute kwijting ...
Actum binnen Olen, ter presentie van Henderick Norbertus Wuijts en Michiel Oniaerts als
getuigen.
Akte N°

19 september 1761

Compareerde Juffrouw Elisabeth Kennens begijn op het Begijnhof van Herentals, welke
comparante bekende ontvangen te hebben van Juffrouw Du Quesnoij moeder der infirmerie
een som van drie honderd guldens courant ...
Comparante stelde tot pand zeker perceel erve gelegen in de Manstraat onder Geel zijnde
zaailand. Palende oost de erfgenamen van de heer Van Gemen, zuid de erfgenamen Wouter
Willems, west Jan Kerckhofs kinderen en noord de Mandestraat. Aan haar comparante
competerende uit kracht van testament van haar halfzuster Anna Kennes ook begijntje op
dezen hof, gepasseerd voor de notaris Van Den Bolcke en zekere getuigen op datum vier
augustus 1728.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Michiel Wilms Hendrickx
sone en Adriaen Van Elst inwoners alhier als getuigen.
Akte N°
Testament:

16 september 1761
In den naeme ons heere amen

Compareerden Mr. Josephus Philippus Du Rijbreu en Anna Verluijten zijn huisvrouw
alhier actueel binnen Olen, hij comparant gezond van hart en zij comparante enigszins
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onpasselijk, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen op volgende
manieren:
-

Willende dat hun lichamen bergaven zouden worden in gewijde aarde
kiezende hunne sepultire en kerk alwaar zij zullen komen te overlijden,
willende dat er kort na hun overlijden honderd missen zullen moeten
gecebreert worden, daaronder begrepen het dertigste en gedurende het
dertigste tot ieders ziele lafenis uitreikende een veertel gebakken rogge aan
de armen van Noorderwijk. Jaarlijks op hun sterfdag een gezongen mis van
requiem en jaarlijks uit te reiken een veertel gebakken rogge aan de armen
van Noorderwijk die in de voorzegde mis zullen aanwezig zijn en dat tot
lafenis ieders ziel. Willende gestelt te worden op het zondags ziele gebed
binnen Noorderwijk waarvoor zij testateuren zich verbinden af te geven zeker
perceel erve gelegen alhier achter hun hof, groot een half bunder, gekomen
van Henderick Peeters en Jan Peeters. Palende oost de erfgenamen Jan
Wouters, zuid een karspoor, west Joannes Augustinus Verheijen en noord de
straat.

-

Dispositie, ten eerste maken zij testateuren aan Dimphna Bulckens laatste
weduwe van Marten Verstappen vrije woning voor een pieus legaat alwaar
zij actueel in woonde op last dat zij alle weken gedurende haar leven zal
moeten horen drie missen voor de zielen der testateuren. Item maken zij aan
Anna Isabella Geerinckx het gouden kruis van de testatrice voor een
aandenken en aan Anna Jacoba Willems haar zilveren ijzer met haar
kerkboek opdat hetzelfde dochterke haar ziel gedachtig zou zijn en aan de
Onze Lieve Vrouwe kapel op ’t Sant haar gouden ring. Item maken zij
testateurs tien guldens aan het kapelleke van Onze Lieve Vrouwe ten Troost
tot aldaar een altaar te formeren, gestaan onder Noorderwijk op de weg naar
Herentals, met een stuivers koek aan de zusters en broeders op den dag van
ieders uitvaart.

-

Komende tot de dispositie van hun verdere nalantheid, waarvan ten eerste de
haafelijke goederen die zij maken aan elkaar in volle eigendom en hun
erfelijke goederen eveneens aan elkaar met volle touchte en gebruik en na
de dood van hun beiden willen zij dat deze goederen gaan naar hun kinderen
in twee struiken zonder het ene meer als het andere.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Cornelis Geerewaerts en Jan Thooremans als getuigen.
Akte N°

7 september 1761

Compareerden Guilliam Verbist tot hetgene nabeschreven geautoriseerde van Dilis
Bouwen inwoner der bijvang van Herentals, welke comparant verklaarde verhuurd te
hebben aan Jan Verbist en Elisabeth Van Bijlen zijn huisvrouw ook inwoners der bijvang
van Herentals zekere stede gestaan en gelegen tot Grese onder Herentals alwaar actueel
Peeter Van Hove Janssone als pachter in woont, samen groot met de weiden omtrent vijf
bunders zonder “ de wildeman “ ... welke de huurder dit accepteerde om en mits een som
van zes en dertig guldens in voorlijf jaarlijks en twee en twintig veertelen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Thooremans en Cornelis
Geerewaerts als getuigen.
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14 juli 1761

Compareerden Maria Verdonck weduwe Peeter Verachtert inwoonster van Oevel, welke
comparante verklaarde verhuurd te hebben zeker haar comparant huis met de schuur, al de
landerijen, weiden en heiden zo en gelijk hetzelfde laatst in gebruik is geweest bij Peeter
Boeckx den jongen, gestaan binnen Oevel. En dat aan Jan Baptist Verachtert haar zoon in
huwelijk met Anna Elisabeth Heijlen ten deze present die hetzelfde in huur accepteerden
om en mits de som van twee en veertig guldens in voorlijf en negen en twintig veertelen
leverbaar koren jaarlijks ...
Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Cornelis Geerewaerts en Marten Heijlen als
getuigen.
Akte N°

5 september 1761

Testament:

in den naeme ons heere amen.

Compareerden Jan Thooremans en Maria Catharina Lemie beiden gehuwden ingezetenen
van Olen beide gezond van hart en hun verstand wel machtig, welke comparanten
verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen op de volgende manieren:
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met
een eerlijke uitvaart en kiezende hun bergraafplaats in de parochiale kerk
alwaar zij zullen komen te overlijden en willende dat hun nagedaan worden
veertig missen van requiem kort na hun overlijden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen zowel de haafelijke als de erfelijke
goederen maken zij bij deze aan elkaar in volle eigendom en den overschot
na de dood van de laatstlevende op hun te samen verwekte kinderen en
aangaande hun erfelijke patermoniale en matermoniale goederen verklaarde
zij deze ook aan elkaar te gunnen met de volle touchte en gebruik gedurende
hun leven en verder over te gaan op hun te samen verwekte kinderen of kind
roepende haar eerste kinderen verwekt met Hendrick Haest voor hun
legitieme parten te vinden uit de erfelijke goederen van haar testatrices
moeder Dimphna Peeters. Op last van de laatstlevende hun beider na te
laten kinderen eerlijk op te voeden en te onderhouden van hun
noodzakelijkheid tot ze de ouderdom bereiken van twintig jaar ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals in “ den Nachtergael “ ten huize van Peeter
Mennekens aan het Molenwater op den 5 september 1761, ter presentie van Paulus
Verhoeven en Peeter Mennekens alhier ingezetenen van Herentals.
Akte N°

18 augustus 1761

Testament:

In den Naeme ons heere amen

Compareerden Jan Aerts en Anna Catharina Geerewaerts beide gehuwden en
ingezetenen van Oevel, hij comparant enigzins onpasselijk en zij comparante in goede
gezondheid 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 en met 20 missen van requiem voor ieders
zielen.

© https://www.ansfridiana.be

-

Pagina | 49

Dispositie van al hun tijdelijke goederen zowel de haafelijke als de erfelijke
goederen maken zij aan elkaar in volle eigendom en volle touchte en gebruik
Na de dood van de laatstlevende zal den overschot van de haafelijke en
erfelijke goederen moeten gaan en succederen volgens de lokale coustumen
en landsrecht den eerststervende den laatstlevende alzo zijn enige universele
erfgenaam noemende.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize en voor het ziekebed van de
testateuren, ter presentie van Josephus Verachtert en Peeter Mertens Peeterssone geburen
als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N°

25 juli 1761

Compareerden Peeter De Ceuster en Jan Daems Janssone in de kwaliteit van voogden
over de nagelaten wezen wijlen Jan Daems en Maria De Ceuster, welke comparanten
verklaarden verhuurd te hebben zeker hofstede gestaan en gelegen op de Haperstraat onder
Olen alwaar actueel als pachter woont Guilliam Helsen en dat aan Jacobus Peetermans 8
in huwelijk met Dimphna Heijlen Guilliamsdochter inwoners van Westerlo, welke
comparanten verklaarden de voorzegde hofstede zo en gelijk dezelfde actueel in gebruik is
bij de voorzegde Guilliam Helsen alzo in huur te accepteren en in dank aan te nemen om
en mits een som van dertig guldens jaarlijks in voorlijf en zeventien veertelen koren ...
Item sal hij pachter op “ den hoogen bergh “ in “ den hoogen dries “ en “ den wolfsdries “
de helft van de heiden aan het “ delenbos “ liggende jaerlijks mogen afhakken omtrent de
veertig roeden zonder meer ... item oft iedt manqueerden aen oven ofte schouwe sal
hetselve moeten adverteeren aen de verhuerders op pene dat den selven gecalengiert
wordende sal wesen tot huerders last.
Compareerde ten deze mede Jan Baptist De Win de zwager van de huurders inwoner van
Oevel en welke verklaarde zich hiervoor als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Peeter De Smedt en Jan Joseph (Verstappen) als getuigen.
Hiertoe aanzocht moet pachter alle jaren een kerre koren ter merckt voeren zonder last van
de verhuurders.
Akte N°

15 juli 1761

Compareerden Henderick Verheijen en Catharina Soeten beide gehuwden en ingezetenen
van Larum onder Geel enerzijds en Adriaen Lemie Peeterssone ter ander zijde, welke
comparanten verklaarden gemangeld te hebben erf op erf en dat in de volgende manieren:
Eerst verklaarde de eerste comparanten van nu af bij vorm van mangeling af te geven zeker
perceel heide gelegen in de ILse straat onder Olen. Palende oost en zuid de erfgenamen
Maria Heijns en Mr. Heijlen, west Adriaen Neijers en Catharina Wilms en noord de ILse
straat, groot een half bunder met de kant westwaarts, waartegen hij Adriaen Lemi
verklaarde bij vorm van permutatie over te geven aan Henderick Verheijen en zijn
huisvrouw zeker perceel hooiwas gelegen in “ de strick bemden “ onder Geel. Palende oost
den advocaat Hufkens, zuid Peeter Claes erfgenamen, west de kapel van Larum en noord
Elisabeth Wuijts, groot omtrent een zille. Verklaarden dezelfden om geene andere penningen
te hebben willen derven ....

8
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Aldus gedaan en gepasseerd tot Larum onder Geel, ter presentie van Franciscus Pelgrims
en Jan Claes Peeterssone als getuigen.
Akte N°

15 juli 1761

Compareerden Henderick Verheijen en Catharina Soeten beide gehuwden en ingezetenen
van Larum ontrent de kapel, welke comparanten verklaarden te geven met warme hand aan
Adriaen Lemie Peeterssone zekere heide gelegen omtrent “ de ganse coije “ gelegen tot
Olen tussen Buul en de Olense Plaetse. Palende oost Joris de Wael, zuid ... (leeg), west de
wederhelft en de erfgenamen Maria Van Lommel en Jan Cluijts en noord de straat gaande
van Olen naar de Buulmolen. Groot honderd roeden, op den last dat hij Adriaen Lemie op
hem moet nemen de lasten ingegaan met de borgemeester Wilm Meir als mede den chijns
ingeval daar enige is op uitgaande, welke Adriaen Lemie ten deze present verklaarde de
voorzegde heijde bij donatie “ inter vivos “ alzo in dank aan te nemen en te accepteren ...
Aldus gedaan en gepasseerd tot Larum onder Geel, ter presentie van Franciscus Pelgrims
en Jan Claes Peeterssone.
Akte N°

12 juli 1761

Compareerden Marten Van Oijstaijen inwoner van Noorderwijk, welke comparant bekende
ontvangen te hebben uit handen van Cornelis Heijlen inwoners der bijvang van Herentals,
een som van twee honders guldens courant.
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ het groot block “ gelegen onder
Noorderwijk op “ den deupt “ groot een half bunder. Palende oost Lisken Witvrouwen
kinderen, zuid Marten Van Dijck, west Adriaen Heijlen Hendrickssone en noord den H. Geest
van Nijlen. Zijnde vrij en onbelast. Stelde alsnog tot pand zeker perceel land gelegen tot
Morkhoven genaamd “ het vroukens blockxen “. groot ander half zille. Palende oost ...
(leeg), zuid ... (leeg), west ... (leeg) en noord … (leeg), verkregen tegen de erfgenamen Jan
Peeters alias “ trante wautels “ ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie
van Franciscus T’Sijen en Peeter Van Houdt als getuigen.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Marten Van Oostaijen
bovenstaande twee honderd guldens kapitaal met al de verschenen intrest waarmede de
voorzegde rente komt te cesseren. Actum Olen 9 juli 1764. Cornelis Heijlen.
Akte N°

1 juli 1761

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Jan Bulckens 9 en Maria Huijsmans beide gehuwden en ingezetenen van
Olen omtrent de Merense kapel, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in
goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatse wil te kondigen op
de volgende manieren:

9

-

Eerst beveelden zij testateuren hun lichamen te laten begraven in gewijde
aarde en het laten doen van begrafenissen.

-

Disposite van hun tijdelijke goederen, hun haafelijke maken zij aan elkaar in
volle eigendom en aangaande hun erfgoederen verklaarden zij testateuren te
geven een hun jongste zoon en dochter dezelfde daartoe roepende na de
dood van de laatstlevende als volle erfgenamen der zelfmakende en latende
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hun oudste zoon zijne legitieme portie ... Op last dat de laatstlevende hun
kinderen samen verwekt eerlijk zal moeten opvoeden, maar ingeval hun
oudste zoon wilde pretenderen (waarin zij hem geheel (vrij) laten) zo zullen al
hun na te laten erfelijke goederen na de dood van de laatstlevende gelijk
moeten gedeeld worden in drie gelijke parten en delen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Meeren onder Olen ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testateur, ter presentie van Guilliam Heijlen en Adriaen Cluijdts geburen
als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N°

18 juni 1761

Compareerden Peeter Anthonis weduwnaar Elisabeth Lemi welke comparant bekende ten
deze ontvangen te hebben van de collatores der Fondatie van den eerwaarde heer Swinnen
een som van vijftig guldens wisselgeld ... en insgelijks een som van vijftig guldens wisselgeld
van Adriaen Van Nuten als kapelmeester van St. Wilbrordus tot Meeren onder Olen ... met
autorisatie van Gommarus Dillen en Geeraerdt Bellens voogden zijn geapliceert en tot
betaling van zeker perceel erve gekocht den behoeve van Maria Anthonis Peetersdochter
voorzegd, gekomen van Peeter Doos cum suis. Zijn de voorzegde penningen gekomen van
Dimphna Bulckens weduwe Adriaen Cluijts voor welke kapitale penningen hij comparant
beloofde intrest te betalen ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ het liese veldt “. Oost de
erfgenamen Nicolaes Van De Goor, zuid Joris Cluijts, west Maria Catharina Lemie en noord
de straat, groot 200 roeden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van
Peeter Van Eijnde en Joris Cluijdts als getuigen.
De ondergeschrevene bekende als kapelmeester ontvangen te hebben van Peeter
Anthonis een som van vijftig guldens wisselgeld met den intrest van die zijnde dezelfde
penningen gekomen van de successie van Jan Peeters zijn eerste vrouw moeder,
waarmede de voorzegde vijftig guldens komt te cesseren. Actum Olen eerste juli 1765. A.
Van Nueten.
De obligatie van vijftig guldens ten behoeve van de Fondatie voor de heer Swinnen en de
kapel van Meeren is door Peeter Verachtert voogd der wezen Guilliam Verachtert en
Anna Anthonis gekweten aan den eerwaarde heer Van Bijlen beneficiaat in de voorzegde
kapel met den intrest daarvan, zodat de voorzegde obligatie daarmede komt te cesseren
dood en teniet te zijn nu en ten eeuwigen dage. 5 maart 1785. J. Fr. Oniaerts.
Akte N°

16 juni 1761

Compareerde Martinus Verachtert Michielssone in huwelijk met Christina Helsen inwoners
van Oevel, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Adriaen
Helsen zijn comparante zwager een som van twee honderd en vijftig guldens courant.
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ het venneken “ zowel weide als
land gelegen tot Oevel. Palende oost en noord Guilliam Van Linden, zuid den eerwaarde
heer Wuijts en west Henderick Pauwels, groot 150 roeden ... Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Peeter Pauwels en Cornelis Geerewaerts als getuigen.
Akte N°

24 mei 1761

Compareerde Elisabeth Verboven weduwe Merten Meermans ten deze bijgestaan met
Merten Verbist en Adriaen Verboven als voogden, weke comparanten bekenden
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ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Mattijs en zijn zusters een som van vijftig
guldens courant.
Hierop verbonden en gesteld haar persoone en goederen, roerende en onroerdende waar en
op welke plaats deze zullen bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie
van Jan Verboven en Peeter Smedts als getuigen.
Inliggend briefje:
Marten Verbiest als momboir van de wese van Merten Mermans geeft ...
Akte N°

22 mei 1761

Compareerden Adriaen Lemie Peeterssone inwoner van Olen, welke comparant bekende
verkocht en over gegeven te hebben zekere weide gelegen tot ILLe onder Tongerlo. Palende
oost Jan ’t Sijen, zuid de kinderen en de erfgenamen van Peeter Dillen nomine uxoris, west
Adriaen De Ceuster Adriaensone en noord de verkopers heide nu met mast bezaaid # waar
de weg door is wegende, omtrent een half bunder.
En dat aan Joannes Verheijen Willemssone voor en in de naam van zijn zusters en broers
ten deze present die hetzelfde perceel alzo in dank accepteerden om en mits een som van
twee honderd en tien st. te betalen tussen heden en drie weken, op conditie dat hij Lemie het
voorzegde pand zal moeten “ waeren ende claeren “. … item sal hij acceptant moeten
uitstaan de huur die Franciscus Sijen daeraen is hebbende, te weeten half meert
eerstcomende alnoch een jaer ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Dils en Adriaen
Verswijvel als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N°

11 mei 1761

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Marten Willems 10 Martenssone en Maria Van Nuten beiden gehuwden en
ingezetenen van Olen ten gehuchte van Bijlen, hij comparant liggende ziek te bed en zij
comparante in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te
kondigen:
-

Eest beveelden zij testateuren hun lichamen in gewijde aarde te laten
begraven en het laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter
discretie van de laatstlevende van hun beiden. Willende dat hun nagedaan
worden dertig missen van requiem.

-

Dispositie van hun tijdelijk goederen, waarvan zij de haafelijke goederen
geven en gunnen aan elkaar in volle eigendom evenals hun erfelijke
goederen op last dat de laatstlevende hun na te laten kind of kinderen zal
moeten opvoeden en onderhouden tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke
ouderdom en dan aan ieder van hen uit te delen honderd guldens voor hun
vaderlijke of moederlijke legitieme portie ...

Ingeval bij overlijden der kinderen of geen kinderen achter te laten zal het erfgoed gaan op
zijn halfzusters en broers na de dood van de laatstlevende. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Bijlen onder Olen ten huize en voor het ziekenbed van den testateur, ter presentie
van Peeter Heijlen en Marten Wouters geburen als getuigen hiertoe geroepen.
10
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3 mei 1761

Compareerden Peeter Mathijs en huwelijk met Maria Van Hove, inwoners van Buul onder
Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Juffrouwe Isabella
Van Opstalle weduwe Franciscus Bouwen binnen Herentals, een som van honderd
guldens courant.
Voor welke kapitale penningen en jaarlijks te vervallen intresten zij comparanten zijn
verbonden hun personen en goederen, roerende en onroerende ... Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Elen en Henderick Van Hove Janssone
als getuigen.
Memorie de 20 julij 1770. Alsoo Peeter Mattijs Peeterssoon bij quitte heeft gethoont eene
quitte van Franciscus Bouwen ende Maria Elisabeth Bouwen broeder ende suster van
eene somme hondert guldens in afquitinghe van het bovenstaende capitael staende op den
voedt van de copije authentieqe van de voors rente obligatoire binnen Herentals op 25 junij
1771 alhier in originele gethoont
Akte N°

13 april 1761

Compareerden Jan Bellens 11 Hendrickssone en Catharina Spapen beide gehuwden en
ingezetenen van Olen ten gehuchte van Doffen, welke comparanten bekenden ontvangen te
hebben uit handen van Anna Catharina Peeters weduwe Cornelis Heijns een som van
honderd en vijftig guldens ...
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo.
Palende oost Jan Baptist Verwimp, zuid Peeter Helsen Adriaenssone west de Voort straat en
noord Jan Baptist Verwimp, groot samen drie zillen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen, ter presentie van Peeter Helsen en Adriaen Lemie Peeterssone als getuigen.
De ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Jan Baptist Van Opstal het
bovenstaande kapitaal van honderd vijftig guldens courant met den intrest van dien,
waarmede deze komt te cesseren dood en teniet. Actum acht april 1765. Adrianus Bellens.
Akte N°

8 april 1761

Testament:

in den naeme ons heere amen

Compareerden Jan Bogaerts en Christina Vermeerbergen beide gehuwden en
ingezetenen van Noorderwijk op den gehuchte van Lanckom, hij comparant liggende ziek te
bed en zij comparante in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun
laatste wil te kondigen.

11

-

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

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan zowel de haafelijke als
erfelijke maken zij aan elkaar in volle eigendom en met volle touchte, op last
dat de langstlevende van hun beiden aan hun na te laten kinderen zijnde nog
vijf in getal aan ieder hetzelfde moeten geven en uitreiken, een som van
honderd vijf en twintig guldens eens ... Item willen en begeren zij testateuren
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dat ingeval hun jongste dochter Anna Catharina Bogaerts na de
langstlevende kwam te leven dat hetzelfde kind jaarlijks zal moeten van het
gekregen erfgoed vooruit trekken vier veertelen koren haar leven gedurende
voor haar onpasselijkheid ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize en voor het ziekebed van
den testateur, ter presentie van Jan Baptist Van Oijstaijen en Peeter Vervoort geburen als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N°

14 maart 1761

Testament

In den naeme ons heere amen

Compareerden Peeter Heijlen 12 en Maria Heijlen beiden gehuwden en ingezetenen van
Olen ten gehuchte van Doeffen, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant met
ons gaande en staande, welke comparanten veklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen
op de volgende manieren:
-

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

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen maken zij aan elkaar in volle eigendom
ter discretie dat de laatstlevende van hun beiden hun na te laten kinderen zal
moeten opvoeden tot ze gekomen zijn tot enige staat en dan aan ieder van
hen een som van vijf en zeventig guldens te geven voor hun vaderlijke of
moederlijke legitieme portie ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed van den
testateur, ter presentie van Peeter Cluijts en Peeter Van Habbeneij geburen als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N°

13 maart 1761

Compareerden Peeter Anthonis weduwnaar ten deze bijgestaan met Geeraerdt Bellens
geasumeerde uit de wet als voogd, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zekere
hofstede met de schuur, landerijen, weiden en heiden gestaan en gelegen tot Doffen in ” den
Hoeck “ onder Olen, en verder gelijk hetzelfde bij hem bij wettelijke scheiding en deling is
bevallen in de nagelaten goederen van Adriaen Lemie en Dimphna Peeters van zijn eerste
huisvrouw aan zijn enige dochter Marianna Anthonis daar moeder van was Elisabeth
Lemie en dat aan Cornelis Cremers en Marten Cremers ten deze present die hetzelfde in
huur accepteerden om en mits een som van twee en dertig guldens in voorlijf en vieren
twintig veertelen koren en drie veertelen boekweit jaarlijks ...
Item reserveert den verhuerder het derde van den peeren die sullen wassen op den grooten
peeren boom en de helligt van de heeren peerenboom. Item sullen de huerders den
verhuerder jaerlijckx moeten thuis brengen twee kerren brandt uijt den gebroeckte ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, terpresentie van Peeter Van Eijnde en Joris
Cluijts als getuigen.

12
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13 maart 1761

Compareerden Maria Heijns weduwe Jan Vermeerbergen inwoonster van Olen, haar
verstand al wel machtig, welke comparant verklaarde bij vorm van codicille te willen dat
Christiaen Goossens haar tegenwoordige pachter nog drie jaar zal huur hebben alwaar hij
actueel is wonende, mits hij pachter zal moeten meer leggen dan in de conditie van
verhuring gepasseerd voor mij notaris en getuigen ... en tegens hun wordt gerennunteert de
jaarlijkse brand te halen naar “ het Gheele broeck “ maar twee karren ...
Aldus gedaan en gepasseerd voor het ziekenbed van de codicillatrice binnen Olen op 13
maart 1761 ter presentie van Henricus Meir en Jan Lauwereijs geburen als getuigen hiertoe
aanzocht.
Akte N°

5 maart 1761

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Peeter Schampion inwoner van Gelindel in huwelijk met Maria Caps
comparant liggende ziek te bed willende bij deze zijn laatste wil te kondigen.
-

Eerst beveelt hij testateur sijne siele wanneer die ... (leeg)

-

Dispositie van zijn haafelijke goederen verklaarde de testateur te gunnen aan
zijn vier nakinderen verwekt met Maria Caps zijn tegenwoordige huisvrouw in
volle eigendom ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gelindel Westerlo voor het ziekenbed van hem
testateur, ter presentie van Peeter Naedts (Nuijtds)en Merten Helsen geburen als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N°
Testament:

5 maart 1761
In den naeme ons heere amen

Compareerden Maria Heijns weduwe van Jan Vermeerbergen ziek liggende te bed en
verklaarde te approberen en te liquideren haar testament gepasseerd voor mij notaris en
getuigen en willende bovendien dat haar zoon Joannes Franciscus Vermeerbergen nog
drie achtereen volgende jaren zal moeten hebben huur aan huis landerijen, weiden en
heiden gelijk hij tot hiertoe heeft gehadt en gebruikt voor de huur en de pacht gelijk in zijne
conditie van verhuur staat uitgedrukt ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
codecillatrice, ter presentie van Henricus Meir en Marten Heijlen geburen als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N°

27 februari 1761

Compareerde Jan Sprengers Janssone en Anna Maria Willekens gehuwden en
ingezetenen van Liesel onder Geel, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit
handen van Jan Sprengers 13 en Maria Verboven hun ouders respective een som van drie
honderd en vijftig guldens courant.

13
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Zij verklaarden dezelfde schuld terug te betalen in “ de neerstraet tot Sammel ende Liesel “,
welke kapitale som zij comparanten verklaarden te zullen betalen in een gelijke som aan hun
voorzegde ouders of ingeval dezelfde som niet kon restitueren in het leven van hun ouders
zij comparanten zo lang te zullen stilstaan dat de andere kinderen van Maria Verboven en
Jan Sprengers hun zusters en broers daar tegen zullen zijn vergeleken en opgewogen,
hetzij uit de erfelijke goederen als andere ... het gene voorzegd alsnog voldaan te zijn van
hun uitkoop in de haafelijke effecten met een som van honderd guldens waarvan deze ook
mede is dienende voor de volle en absolute quittte ... Comparanten stelden als borg hun
kindsgedeelte ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelius Geerewaerts en
Peeter Pauwels als getuigen.
Akte N°

31 januari 1761

Compareerden Elisabeth Heijlen weduwe Adriaen Neijers ten deze bijgestaan met een
vreemde voogd, welke comparante verklaarde verhuurd te hebben zeker haar huis, stal en
hof met de landerijen en heiden zo en gelijk zij hetzelfde met wijlen haar man heeft bezeten
en dat aan Peeter Marrien en zijn huisvrouw ingezetenen van Olen, ten deze present die
hetzelfde in huur accepteerden om en mits een som van twaalf guldens en vier veertelen
koren jaarlijks.
... item sal pachter aenveirden het leeghlandt op het wolfsbosch waervoor hij pachter sal
moeten voor desen jaer 1761 drij veerdelen boeckweijde als deselve sal sijn gedorssen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Heijlen en Jan Meer als
getuigen.
Akte N°

27 januari 1761

Compareerden Jan Verbiest Peeterssone in huwelijk met Elisabeth Van Bijlen inwoners
van Grese onder Herentals, welke comparante bekende ontvangen te hebben uit handen
van Jan Geuens insgelijks inwoner der bijvang van Herentals een som van vijfhonderd
guldens courant ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ de ketelaer “. Groot vierhonderd
vijftig roeden gelegen onder Herentals. Palende oost de Grese straat, zuid Michiels Wilms,
west een veldstraatje en noord Jan Laureijs. Item zeker perceelke land daar eertijds een
schuur placht te staan gelegen tot Greze bijvang der stad Herentals, groot honderd en toen
roeden. Palende oost de Grezestraat, zuid Cornelis Vleugels, west de kinderen Hendrick
Verbist en noord de volgende erve. Item zekere erve daar eertijds een huis placht op te
staan en binnengeleg, groot insgelijks honderd en tien roeden. Palende oost de Greze straat,
zuid de erve der voorzegde schuur, west de kinderen Hendrick Verbist en noord “ de savel
hoeve “.
Item daartoe alsnog zekere weide gelegen buiten “ de coijpoorte “ der stad Herentals achter
“ de … achtenberghse cappelle “, groot omtrent de driehonderd roeden. Palende oost de
cappelrije van Olen zuid Hendrick Verbist en Guilliam Van Dijck, west Adriaen Van Mechelen
nomine uxoris en noord Guilliam Van Doninck, zo en gelijk hij dezelfde heeft verkregen
tegens de heer Paulo Mertens binnen Antwerpen volgens de akte de dato 20 maart 1760,
volgens akte gepasseerd voor de notaris J. B. Peeters ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Verluijten en Jan
Baptist Soeten als getuigen.
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26 januari 1761

Compareerde Jan Thooremans in huwelijk met Maria Catharina Lemie, Peeter Anthonis
met Gommarus Dillen als voogden over het enig dochterke van Elisabeth Lemie tot mede
voogd geassumeert Geeraerdt Bellens als voogd uit de wet ter ene en Sieur J. B. Aerts
met Maria Anna Verachtert zijn huisvrouw mede comparerende voor dezelfde als man en
voogd ten andere, welke comparanten verklaarden overeen gekomen te zijn over de
nagelaten gedevolveerde erfelijke goederen en andere nagelaten goederen alsmede over
het recht dat de voorzegde Maria Anna Verachtert was hebbende voor een derde part
volgens testamentele dispositie van Peeter Lemie haar eerste man in de erfgoederen
gedevolveert met de dood van Dimphna Peeters, die voorzegde Peeter Lemie zijn moeder
was en dat in de manieren hier volgende:
Eerste akkoord dat de twee eerste comparanten in orde te weten Maria Anna Catharina
Lemie met haar assistent voor haar kinderen en Peeter Anthonis met zijn genoemde
voogden voor het voorzegde enig dochterke zullen moeten geven in contante penningen als
het aan de tweede comparant zal believen een som van honderd en zes en twintig guldens
courant eens en bovendien aan de tweede comparanten kwijt te schelden en te renuntieren
de drie honderd guldens die dezelfde Maria Anna Verachtert rentsgewijs schuldig was aan
de voorzegde eerste comparanten volgens akkoord van de haafkoop hetwelke hier mede
geheel komt te cesseren en dienvolgens dood en teniet.
Waarvoor zij Maria Anna Verachtert cum tutare predicto van nu af aan de twee eerste
comparanten is cederende, afstaat en van nu af in volle eigendom is overgevende al het
recht dat zij volgens de voorzegde testamentele dispositie zo van eigendom als van touchte
aan enige erfelijke of haafelijke goederen was hebbende of kon pretenderen op de last dat
de twee eerste comparanten cum tutoribus zullen moeten op hun nemen de jaarlijkse missen
en andere pieuse fondatie volgens zijne voorzegde dispositie in de kapel van Meren als
anderzints. Waaraan zij Maria Anna Verachtert verplicht was al hetwelke de twee eerste
comparanten op de voorzegde last accepteerden en hebben aangenomen en al de voor
beroepen obligatiën te volbrengen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Daems en Adriaen
Vekemans als getuigen.
Akte N°

24 januari 1761

Compareerden Elisabeth Bellens Jansdochter bijgestaan met mij notaris in plaats van een
vreemde voogd, welke comparante verklaarde verhuurd te hebben zeker perceel land
gelegen tot Bijlen aan haar vaders huis met de helft van “ den brandtschen bempt “, de
helft van “ den pa… bemdt ” en den hooiwas in “ de rijmortel “ en dat aan Adriaen Bellens
haar broer ten deze present die hetzelfde land en weide in huur accepteerde om en mits een
kwantiteit van vier veertelen koren voor het land en negen guldens voor den hooiwas jaarlijks
en dat voor een termijn van negen jaar.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick Bellens en Jan Baptist
Mattijs als getuigen.
item sal pachter jaerlijkckx haer coren sonder last moeten naer Lier, Turnhout of Dist moeten
te merckt (brengen) sonder last van de verhuerderesse naer haer geliefte.
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24 januari 1761

Compareerden Adriaen Bellens Janssone inwoner van Olen aan den Boekelsen heijkant in
huwelijk met Elisabeth Menten, welke comparant bekent ontvangen te hebben uit handen
van Jan Baptist Matthijs een som van honderd guldens courant.
De comparant stelde speciaal te pand zeker perceel erve genaamd “ de achterste
gestelen “ onder Olen, groot een zille. Oost Jan Verboven nomine uxoris in touchte zuid
Daniel Doos, west Adriaen Bellens en noord de gemeente heide. Tot slot zeker perceel land
genaamd ”de cloot “ groot omtrent ander halve zillen gelegen in het Bijlenveld onder Olen.
Palende oost Geert Bellens, zuid Jan Sprengers nomine uxoris west Jan Bellens nakinderen
en noord de kinderen van Maria Wilms en Jan Bellens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen, ter presentie van Marten Bellens Hendrickxsone en Hendrick Bellens als getuigen
hiertoe aanzocht.
Den ondergeschrevene Jan Baptist Matthijs bekende ontvangen te hebben van Adriaen
Bellens Janssone het voorzegde kapitaal van honderd guldens met de verlopen intrest tot
op heden. Waarmede deze komt te cesseren dood en teniet nu en ten eeuwige dage. Ter
oorkonde heeft deze ondertekend op 7 maart 1767. J. B. Matthijs.
Akte N°

23 januari 1761

Compareerden Elisabeth Bellens en Adriaen Bellens in huwelijk met Elisabeth Menten,
allen inwoners van Olen, welke comparanten verklaarden gescheiden en gedeelt te hebben
de erfgoederen achtergelaten bij hun vader Jan Bellens en Elisabeth Van Castel, gelegen
onder Olen als onder Geel, welke comparanten verklaarden deze scheiding en deling
gedaan te hebben in twee parten of kavels mits zij hun broer Henderick Bellens hebben
uitgekocht om en mits een som van driehonderd guldens courant en zijn de voorzegde
kavels bij blinde loting met trekken van biljetten bevallen zo gelijk hier is volgende.
Eerst is bevallen voor de eerste kavel aan Adriaen Bellens, eerst “ de achterste gestelen “
groot omtrent een zille. Palende oost Jan Verboven nomine uxoris, zuid Daniel Doos, west
Adriaen Bellens Peeterssone en noord de gemeente heiden van Olen. Item een perceel land
genaamd “ de cloodt “ gelegen omtrent Bijlderveld onder Olen. Groot ander halve zille.
Palende oost Geert Bellens, zuid Jan Sprengers nomine uxoris, west hun halve zuster en
broeder en noord Maria Wilms kinderen. Item de helft van een beemd aan “ den
brandtschen dijck “ van het oosten westwaarts door naast het zuiden. Item de helft in “ den
poes bemdt “ naast Herentals. Tot slot een half zille hooiwas onder Geel aan “ den corten
loop “ palende met het schaarbos op “ de leenten “ tot Buul.
Voor de tweede kavel is bevallen aan Elisabeth Bellens. Eerst de plek land gelegen tot
Bijlen aan het huis waarop Peeter Van Castel de wederhelft heeft naast de straat. Item de
helft van “ de brandtschen bemt “ van het oosten westwaarts door naast het gebroekt
noordwaarts het half zilleken hooiwas in “ de reijmortel “ met de helft van “ de paes bemdt “
naast Geel met het geheel schaarbos in “ de pulderboschen “ en heeft elke kavel daarmede
haar gerecht aanvaard.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Matthijs en Jan Baptist
Matthijs als getuigen.
Inliggend blad:
Den onderschrevene bekent ontvangen te hebben van Adriaen Bellens sijnen broeder een
honderd guldens courant en van sijne suster Elisabeth Bellens hondert twee en twintig
guldens ieder op cortinge van honderd en vijftig guldens over afkopen van zijn kindsgedeelte
in vaderlijke en moederlijke erfgoederen tot Olen. 24 januari 1761. Hendericus Bellens.
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Not. 6001: 1762

Akte N°

4 januari 1762

Compareerden Adriana Van Dijck in huwelijk met Joannes Van Den Berg, burger der stad
Antwerpen, ten deze met dezelfde bijgestaan als voogd, welke comparanten verklaarden
verkocht en overgegeven te hebben zeker perceel land gelegen in “ de langel “ onder Olen,
groot omtrent ander halve zille, in deling met haar zuster. Palende oost Jan Sprengers
kinderen, zuid nu den heer intendent Bosquet, west Adriaen Lemie kinderen en noord
Adriaen Wouters en dat aan Elisabeth Van Dijck zuster van comparante en zwagerin.
Respectievelijk daarbij gevoegd haar comparante part en deel in een beemd, bos en heide
gelegen in de Mosselgoren, groot omtrent ander halve zille gelegen onder Geel. Welke
Elisabeth Van Dijck ten deze present verklaarde de voorzegde twee percelen van erven te
aanvaarden en aan te nemen, te weten “ de langel “ voor honderd guldens en “ de mossel
goren “ voor dertig guldens. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Peeter Paulus en
Jan Heijns Adriaenssone.
Akte N°

7 januari 1762

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Elisabeth Van Ouijtsel en Augustinus Bosschaerts beide gehuwden en
ingezetenen van Gelindel Westerlo, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in
goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen op
de volgende manieren:
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde.

-

Het laten celebreren van een jaarlijkse een gelezen jaargetijde in de Voort
Capelle ...

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als erfelijke
gunnen en geven ze aan elkaar in volle eigendom en dit op last dat de
laatstelevende hun beide kinderen eerlijk zullen moeten opvoeden tot ze
gekomen zijn toot een eerlijke staat of tot op de ouderdom van vier en twintig
jaar.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gelindel ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testatrice, ter presentie van Adriaen Van Hove (Van Hoef) en Jan Melis, geburen als
getuigen hiertoe geroepen.
Akte N°
Codicille:

14 januari 1762
In den naeme ons Heere amen

Compareerden Jan Van Looij en Anna Maria Janssens beide gehuwden en ingezetenen
op de Wittegracht onder Wiekevorst, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in
goede gezondheid, welke comparanten verklaarden te approberen hun conjunctief testament
gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 27 november 1754 dezelfde alhier bij deze
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tegenwoordig hun codicille interpreterende, verstaan hunne dispositie te willen doen
plaatsgrijpen in al hun goederen.
Willende dat na hun codiccilateurens dood zullen moeten worden gedeeld onder hun
geinstitueerde erfgenamen, ieder even diep en evenveel ... Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Wiekevorst op “ de Wittegracht “, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
codicillateuren, Philip Claes en Jan Mans(?) geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 4

16 januari 1762

Compareerden Jan Claes in huwelijk met Catharina Laureijs inwoners van Geel in het
gehucht van Haetschodt (Hadschot), Christiaen Lauwereijs, Michael Lauwereijs,
Henderick Lauwereijs en Dimphna Lauwereijs kinderen van Jan Lauwreijs en Elisabeth
Truijens, welke comparanten bekenden schuldig te zijn aan Joannes Heijns Adriaenssone
van zuiver genoten penningen een som van honderd en twintig guldens courant ...
Comparanten stelden tot pand zeker huis met binnengeleg, groot een half bunder. Palende
oost de straat, zuid Sieur Molenberghs nomine uxoris, west en noord Amandt Van Springel
erfgenamen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis
Geerewaerts en Peeter Pauwels als getuigen.
De ondergetekende Joannes Heijns Adriaenssone bekende het voorzegde kapitaal van
honderd en twintig guldens en al de verlopen intrest van deze rente ontvangen te hebben,
daarmede komt deze te cesseren dood en teniet, nu en ten eeuwige dage. Actum Olen,
prima augustij 1764. Jan Heijns.
Akte N° 5

31 januari 1762

Compareerden Jan Daems Janssone, Peeter Segers in huwelijk met Anna Dimphna
Wuijts allen kinderen of decendenten van Jan Daems en Maria De Ceuster, welke
comparanten bekenden schuldig te zijn aan Marten Daems, de broer van de de eerste
comparant en de aangetrouwde broer van de tweede comparant, respectivelijk een som van
zes en zestig guldens, dertien stuivers en twee oorden ...
Comparanten stelden tot pand hun te bevallen kindsgedeelte in de goederen van Maria De
Ceuster # en de goederen op de Haperstraat bestaande in huis en hof, palende oost Maria
Daems, zuid en west de straat en noord Adriaen Heijns. Aldus gedaan en gepasseerd ter
presentie van Franciscus Vermeerbergen en Michael Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht.
De ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter Segers den jonge een
som van drij en dertig guldens, negentien stuivers een oord, waarmede bekent voldaan te
zijn van zijn part in de voorzegde rente met den intrest tot op heden, 3 maart 1770. Martinus
Daems.
Akte N° 6

31 januari 1762

Compareerden Joris Cluijts inwoner van Schaatsbergen onder Olen, welke comparant
bekende schuldig te zijn aan Michiels Wilms en Catharina Cluijts zijn zwager en zuster,
respectievelijk bij hun comparant genoten van het jaar 1746 en 1747 en in tijd van oorlog,
een som van honderd negen en negentig guldens ...
Comparant stelde tot pand zijn persoon en goederen, roerende en onroerende en wel
speciaal te pand stellende voor hypotheek (een perceel erve). Palende oost de erfgenamen
Hendrick Ghilens, zuid een veldstraatje, west Christoffel Baeten kinderen en noord Adriaen
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Lemie erfgenamen, groot een bunder. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Michael Oniaerts en Franciscus ’T Sijen als getuigen.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Michael Cluijts, Jan Baptist
Cluijts en Cornelis Geerewaerts voor een vijfde part het bovenstaande kapitaal met al de
verschenen intresten, zodat deze rente wordt gehouden voor gecasseerd, dood en teniet, nu
en ten eeuwigen dagen. Michael Willems.
Akte N°

4 februari 1762

Compareerden Guiliam Janssens in huwelijk met Anna Maria Willems ingezetenen van
Larum onder Geel, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Peeter Deckers en
zijn huisvrouw zeker zijn comparants huis, schuur en binnengeleg, groot omtrent een zille,
samen met “ de gerhaegen dries “, den hooiwas op “ de mommaert “, op “ de …eijst?
gruijme ”, op “ groot en clijn gruijme “ en hierbij gevoegd de kwebbe op “ de wolfs coij “
en dat om en mits een som van drie en twintig guldens voorlijf en twee veertelen koren ...
mits hetzelfde bij hem huurder bekent is zo hij verklaarde.
Bovendien aangenomen te hebben zo hij aanwende bij deze van Anna Verherstraeten
zekere weide genaamd “ de gestelen “ groot een zille en “ het landt “ ook een zille. Item een
perceel land genaamd “ de langels “ groot over de twee zillen. “ het Daems huijs “ groot
ook een half bunder, “ de lazerije “ groot over de twee zillen, “ het creupel lijns “ groot een
derdel bunder. Een half bunder op “ ’t leen “ daar het huis op staat, “ het bijlen veldt “, een
derdel “ de honinck heijde “, “ den ovencot “ en de heide tot Buul gelegen aan het ... van
Peeter Papa, en dat om en mits een kwantiteit van zestien veertelen en een halve veertel
koren jaarlijks te betalen voor voorlijf. Tien guldens bovendien te betalen en alle dorpslasten
op de voorzegde goederen.
Aldus gedaan en gepasseerd ninnen Olen, ter presentie van Cornelius Geerewaerts en
Franciscus Vermeerbergen als getuigen.
De bovenstaande huur is bij beide partijen gecontinueerd voor drie volgende jaren, in te
gaan half maart 1767 daarbij gevoegd de weide “ de meer “ waarvoor moet gegeven worden
zes guldens jaarlijks, het saailandt hetgene den smed Veraert in den jaere 1767 in de
bavomisse tijd te geven twee lopen koren voor den tijd van drij jaren en alle jaren te betalen
op pene van “ huerbraecke “ met de kwebbe van Peeter Berre mits ook alle jaren te betalen
de lasten zowel onder Geel als Olen. Item is hier bijgevoegd “ het voorste geruijm “ moet hij
aan Jan Verbist laten zijn hooiwas op “ het achterste gruijm “. Actum 5 oktober 1763.
Akte N° 8

23 februari 1762

Conditie en voorwaarden welke de kinderen van Andries Deckers en Catharina Soeten,
mede Peeter Verwimp in huwelijk met Joanna Aerts zullen verkopen verschillende
percelen van erven met een vervallen huis aan wie hetzelfde is competerende en tot wiens
behoef hetzelfde zal worden verkocht met oproepen des dienaars en dat op de conditie
hiervolgende. Verkocht op zijn gerechtigde heerchijns met servituit van wegen ... Met hoogen
en verdieren etc. Aldus zijn deze voorwaarden publiekelijk voorgelezen ten huize van Jan
Wouters binnen Oosterwijk onder Tongerlo op de plaats van verkopingen alwaar deze
gelegen zijn op 23 februari 1762, ter presentie van Jan De Ceuster Janssone en Jan De
Ceuster Adriaenssone met Jan Batist Truijens ten bijzijn en omstaan van menigvuldige
aanhoorders als getuigen.
Op de voorzegde conditie, zo is te koop gesteld zeker perceel erve competerende de
kinderen van Andries Deckers en Catharina Soeten genaamd “ de schomme “ gelegen
onder Tongerlo omtrent het gehucht van Oosterwijk. Groot een half bunder en palende oost
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Henderick Bellens met meer anderen, zuid de Mechelse baan, west Maria Bax en noord “ de
weveheijde “ en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag des dienaars met
overstaan van de verkopers ontvangen Marten Verstappen Dilissone, om en mits een som
van zes en negentig guldens courant en stelde de koper bovendien nog zes hoogen of
verdieren. Present Jan De Ceuster en Jan Wouters als getuigen. Dezelfde dag compareerde
Jacobus Daems en verklaarde alsnog twee hoogen te stellen boven de koopsom.
Compareerde ten deze mede Marten Goossens en verklaarde zich als borg te stellen. Op
heden 26 maart 1762 de kaars van ’s heere wegen ontstoken en is met uitgang dezelfde
koper gebleven Marten Verstappen Dielissone.
Op de voorzegde gelezen conditie zo is te koop gesteld den timmer met steen en andere
materialen en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag of eerste geluk ontvangen
Jan Dioos, om en mits een som van acht en dertig guldens en stelde de koper boven de
voorzegde som één hooge op konde van de grond te “ eijdelen “ voor half april
eerstkomende, present Jan De Ceuster en Jan Joseph Verstappen. Op 28 februari 1762
stelde Jan Dioos alsnog twee hoogen ter presentie van Adriaen Verstappen en Franciscus
Hufkens.
Op de voorzegde conditie zo is te koop gesteld “ het huijsblock “ groot omtrent drie zillen.
Palende oost Wilm Van Eijnde erfgenamen, zuid des Heersstraat, west Peeter Siegers en
noord Jan Dircks en Peeter ’ t Sijen, te aanvaarden den dries te half maart eerstkomende en
het huis en de hofstede en landerijen als het van zijn vruchten zal wezen ” geijdelt “ en heeft
na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Jan Kempenaers Adriaenssone om
en mits een som van twee honderd zes en dertig guldens en stelde de koper boven de
voorzegde som alsnog zes hoogen of verdieren. Present Jan De Ceuster en Jan Baptist
Truijens. Jan De Ceuster stelde twee hoogen en Jan Kempenaers verklaarde alsnog een
hooge te stellen. Op heden 28 maart 1762 de kaars van ’s heerenwege ontstoken op het
voorzegde huisblock is door Adriaen Verstappen Peeterssone twee hoogen gestelt en voor
de uitgang derzelve door Jan Kempenaers vier hoogen de Schout Van Roij …
De “ wipheijde “ opgeroepen zijnde heeft den grond en de heide den handslag ontvangen ...
Dirckx Mattheussone om en mits een som van drij guldens en zestien stuivers. Present
Marten Goossens, Jan Dioos, Adriaen Deckers en meer anderen. Op den 24 februari
verklaarde Cornelis Van De Poel boven de voorzegde drie guldens zestien stuivers alsnog
te stellen vijf hoogen of verdieren, present G. Belllens en Peeter Anthonis.
Op heden 26 maart 1796 de kaars van ’s heerewegen onstoken en is koper gebleven
Cornelis Van De Poel en heeft de koop gecedeert aan Adriaen Matthijs. Op heden 26
maart 1762 de kaars van ’ s heerenwegen ontstoken zijnde op den timmer en materialen, is
met den uitgang dezelfde koper gebleven Adriaen Vleugels
De ondergeschrevenen bekenden ontvangen te hebben van Marten Verstappen Dilissone
een som van honderd negen guldens dertien stuivers en twee oorden in voldoening van
zekere erfkoop “ de schomme “ den eerste april 1762. Adriaen Deckers, Henricus
Goijvers en Peeter Deckers.
De ondergeschrevenen bekenden ontvangen te hebben van Jan Kempenaers een som van
twee honderd zeven en vijftig guldens vijf stuivers, twee oorden daaraan afgetrokken eenen
gulden dertien stuivers van chijns aan den heer Schout, waarmede bekenden voldaan te zijn
wegens den koop “ het huijsblock “ tot ILLe. Peeter Verwimp, Adriaen ’t Sieghers.
Ontvangen denzelfden dag van Adriaen Vleugels van “ het huijs “ vier en veertig guldens,
twee oord. Peeter Verwimp, Adriaen ’t Sieghers.
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3 maart 1762

Compareerden Franciscus Vermeerbergen en Catharina Verboven, inwoners van Olen,
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Jan De Ceuster en Jan Baptist ’ T
Seijen als voogden van het enige kind van meijer ’ T Seijen en Maria De Ceuster een som
van honderd guldens courant.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve gelegen aan de Olense Plaetse. Palende
oost de kinderen Adriaen Van Hout, zuid de kerk van Olen, west de Oosterwijkse straat en
noord de schuur en binnengeleg van Jan ’ T Seijen, groot een half bunder. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Heijns en Cornelis Cluijts als getuigen.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Franciscus Vermeerbergen een
som van honderd guldens courant met de verlopen intrest, waarmede hetzelfde wordt van nu
en ten eeuwigen dage voor dood en te niet. Actum 11 maart 1770. Peeter De Ceuster.
Akte N° 10

12 maart 1762

Testament:

In den naeme ons heer amen

Compareerden Jan Grootjans en Dimphna Van Eijnde, beiden gehuwden en ingezetenen
van Oevel aan de Herentalsche baene. Hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante
in goede gezondheid, welke comparanten bekenden 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 zaken ter discretie van de
langstlevende.

-

Dispostie van hun haafelijke goederen en al wat van nature van have is
geven ze aan elkaar en ook hun erfelijke goederen maken zij aan elkaar met
volle touchte en gebruik op last en restrictie dat de laatstlevende hun na te
laten kind of kinderen zal moeten opvoeden tot ze zelf hun kost kunnen
verdienen en na de dood zullen allen de erfgoederen moeten gaan op hun
kinderen en ook als het kind of kinderen tot staat gekomen zijnde zal moeten
geven een pistool voor vaderlijke of moederlijke legitieme portie ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize van de testateuren en voor het
ziekenbed, ter presentie van Adriaen Dioos en Jan Baptist Truijens geburen als getuigen
hiertoe geroepen.
Akte N° 11

15 maart 1762

Compareerde Sieur Petrus Truijts burger en ingezetene der Stad Lier, huidevetter en
meester schoenmaker van zijn stiel, welke comparant bekende over te geven en in wettige
eigendom te transporteren zeker perceel erve genaamd “ den haegdooren “ gelegen onder
Olen Tongerlo. Palende oost Adriaen Douwen, zuid Marie Bouwen, west Adriaen
Veckemans en noord Franciscus ’ T Seijen, groot omtrent anderhalve zille.
Alles ingevolg de goedenisbrief daar van zijnde, gepasseerd door de schepenen van
Tongerlo van datum 20 april 1719 en dat aan Anna Catharina Peeters weduwe Cornelis
Heijns ten deze present die hezelfde recht en actie in en met transport accepteerde om en
mits een gelijke som van penningen dewelke bekende in klinkende en blinkende ontvangen
te hebben ...
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guiliam Van Mechelen en
Peeter Pauwels als getuigen.
Akte N° 12

12 maart 1762

Compareerden Peeter Sijmons in huwelijk met Maria Marrien, inwoners van Damseinde
onder Westerlo, welke comparant verklaarde over te geven en te transporteren in wettige
erfdom zeker perceel heideland gelegen in de meijerije onder Westerlo Zoerle, groot omtrent
vier zillen. Palende oost en zuid de abdij van Tongerlo noord Jan Verstappen met de erve
van “ de corenhoeve “ en dat aan Adriaen Bosmans zijn zwager ten deze present die deze
heide accepteerde om en mits een som van vier en tachtig guldens courant. Aldus gedaan
en gepasseerd binnen Damseinde ter presentie van Guiliam Van Ouijtsel en Peeter Van
Ouijtsel als getuigen.
Akte N° 13

28 maart 1762

Compareerde Jan Verbist Peeterssone in huwelijk met Joanna Van Bijlen inwoners van
Grese onder Herentals, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van
Michiel Verhestraeten inwoner van hetzelfde Grese een som van honderd guldens courant.
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het schuerblock “
gelegen onder Herentals tot Grese Palende oost de Gresestraat, zuid Jan Lijsen, west
dezelfde en noord “ den silver smidt “ groot omtrent een zille. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Truijens en Peeter Pauwels als getuigen.
Akte N° 14

29 maart 1762

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerde Christina Van Passel en Jan Govaerts beiden gehuwden en ingezetenen
van Damseinde onder Westerlo, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in
goede gezondheid, welke comparanten bekenden 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.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke
goederen maken zij aan elkaar met volle touchte en gebruik op last dat de
langst levende van hun beiden hun kinderen samen verwekt zullen moeten
houden ziek en gezond tot dezelfden hun kost mogen winnen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Daemseinde onder Westerlo, ten woonhuize en voor
het ziekenbed van de testatrice, presentie van Jan Veraert en Jan Daems beide geburen als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 15
Testament:

31 maart 1762
In den naeme ons heere amen

Compareerden Maria Govaerts en Peeter S’Jongers beiden gehuwden en ingezetenen van
Oevel op “ de hese “. Zij comparante enigszins onpasselijk en hij comparant in goede
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gezondheid, welke comparanten bekenden bij deze hun laatste wil te kondigen in de
manieren 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
langst levende van hun beiden.

-

Dispositie van al hun haafelijke en erfelijke goederen gunnen ze aan elkaar
en verklaarden zij zich als enige universele erfgenamen te noemen.
In geval van zijn vooraflijvigheid zijn voorkinderen voor hun legitieme
vaderlijke portie dezelfde daarin institueren met recht van institutie.

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateuren binnen Oevel, ter presentie
van Michiel Van Doninck en Carel Hendrickx, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 16

11 april 1762

Compareerden Franciscus ’t Seijen en Elisabeth Van Oostaijen beiden gehuwden en
ingezetenen van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Anna Van
Ostaijen weduwe Peeter Heijlen een som van dire honderd guldens courant.
Comparanten stelden tot pand eerst zeker perceel erve genaamd “ de sterckx heijde “
gelegen onder Tongerlo Olen. Palende oost Michiel Wilms, zuid Christiaen Bouwen
erfgenamen, west Guiliam Verluijten erfgenamen en noord Joseph Peeters, groot een
derdel. Item zeker perceel eussel gelegen onder Noorderwijk omtrent “ de deupt “. Palende
oost de notaris Heijlen, zuid Guiliam Peeters erfgenamen, west Anna Van Oijstaijen en noord
Peeter Heijlen, groot een half bunder. Tot slot zeker perceel weide genaamd “ het brulken “
groot omtrent een zille. Palende oost de straat, zuid Josep Heijlen, west den heer Baron van
Noorderwijk en noord de kinderen Adriana Wouters.
Aldus gedaan en gepasseerd op 11 april 1762, ter presentie van Jan Baptist Van Oostaijen
en Cornelius Geerewaerts Jan Baptist Janssens.
Akte N° 16

26 april 1762

Compareerden Jan Van Lommel Mertenssone ten deze bijgestaan met zijn broer inwoners
van Olen, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker den eersten
comparants huis, stal met hof, met de landerijen, weiden en beemden samen groot omtrent
zeventien zillen en dat om en mits een som van twintig guldens in voorlijf en vijftien veertelen
koren jaarlijks in korenpacht en dat voor een termijn van zes jaren ... en dat aan Peeter De
Bie en Anna Catharina Wuijts ten deze present die hetzelfde alzo in huur accepteerden ...
Item sullen huerders jaerlijckx mogen steken twee roeden rusch op den crommenwiel onder
Gheel ende vijf cerren schadden in de mosselgoorenheijde asbempt sonder mee ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Anthonis en Peeter
Berre als getuigen.
Akte N°¨17

30 april 1762

Compareerden Peeter Feijen weduwnaar laatstmaal van Christina Meir enerzijds en Jan
Franciscus De Bruijn ten andere zijde, welke comparanten verklaarden overeen gekomen
en tot akkoord gekomen te zijn op de volgende manieren:
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Eerst verklaarde hij Peeter Feijen van nu af over te geven aan de voorzegde Jan
Franciscus De Bruijn en Catharina Feijen zijn huisvrouw zijn eerste comparants dochter,
al zijn jaarlijks inkomen, zo van landen weiden, beemden en renten ... op last dat de
voorzegde Jan Franciscus De Bruijn zal moeten op hem nemen al de schulden zo actieve
als pasieve renten en obligaties, geen schulden gereserveerd ... en bovendien den eersten
comparant hunnen vader eerlijk moeten onderhouden en te dienen gelijk een eerlijk man ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Pauwels en Cornelis
Geerewaerts, getuigen.
Akte N° 18

17 mei 1762

Compareerden Henderick Vinckx in huwelijk met Anna Van Kerckhoven inwoners van
Overwijs onder Westerlo, welke comparante bekende over gegeven en getransporteerd te
hebben aan Guilliam De Ceuster in huwelijk met Anna Catharina Vervoort inwoners van
“ de santhoeve “ onder Noorderwijk, zeker perceel weide en waterplas gelegen tot Heultje
onder Westerlo genaamd “ den polder “. Palende oost Peeter Vlegels, zuid Franciscus
Faes, west het gemeente eussel en noord Peeter Vlegels, groot 200 roeden, en dat om en
mits een som van drie honderd en veertig guldens, daaraan afgetrokken honderd guldens
die den transportant was geldende aan de Kerk van Zoerle-Parwijs en op de voorzegde
erve moet geaffecteerd blijven ... Welke Guilliam De Ceuster ten deze present verklaarde
het voorzegde pand te aanvaarden en in dank aan te nemen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Willems en Jan
Franciscus De Bruijn.
Akte N° 19

18 mei 1762

Compareerden Jan Baptist Janssens in huwelijk met Maria Matthijs inwoners van Olen,
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Jan Baptist Matthijs zwager en
broer, een som van vijf en twintig guldens courant ...
Comparanten zijn verbindende hunne personen en goederen, roerende en onroerende waar
en op wat ter plaatse zal bevonden worden ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Peeter Verboven en Jan Boeckx Peeterssone als getuigen.
Den ondergeschreven Jan Baptist Matthijs bekende ontvangen te hebben van Jan Baptist
Janssens en zijn kinderen waarvan hij een som van twee honderd guldens met al de
verschenen intresten in extructie en teniet doening van de bovenstaande obligatie van 25
guldens. Item een van honderd en vijf en twintig guldens van 22 maart 1755 en 25 guldens
van datum 12 april 1755. Tot slot een der somme van 25 guldens van datum 28 april 1759,
die bij deze alle worden gehouden voor dood en teniet, nu en ten euwige dage. Ondertekend
12 februrai 1766 Jan Baptist Matthijs.
Akte N° 20

26 Juni 1762

Compareerden Marten Van Nuten Adriaenssone in huwelijk met Joanna Verachtert
korenmaalder op de molen van Dessel, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit
handen van den Eerwaarde heer Van Bijlen cappelaan in Oevel eene som van vijf honderd
guldens courant.
Comparant is verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende op wat ter
plaatse zal bevonden worden. Compareerde ten deze mede Adriaen Van Nuten de vader
van den eerste comparant welke verklaarde zich als borg te stellen en daarvan makende als
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zijn eigen schuld ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter
Pauwels en Jan Sergers als getuigen.
Den ondergeschreven Eerwaarde Heer Van Bijlen Cappelaan van Oevel bekende
ontvangen te hebben van Marten Van Nuten, molder op den Desselse molen de hier
voorzegde kapitale som van vijf honderd guldens met den intrest van dien op heden datum,
zodat deze daarvoor is dienende als cassatie dienvolgens dood en teniet, nu en ten eeuwige
dage. Actum 24 april 1766, Michael Van Bijlen.
Akte N° 21

29 Juni 1762

Compareerden Jan De Ceuster en Anna Laenen beiden gehuwden en ingezetenen van
Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparanten verklaarden samen tot akkoord gekomen te
zijn over hun geconquesteerde haafelijke goederen die zij gezamenlijk bezitten en dit om
kwestie en malestatien die den ene of den andere zou mogen of kunnen hebben met de
kinderen of kindskinderen van Anna Laenen ten deze bijgestaan door mij in plaats van een
vreemde voogd.
Eerste akkoord dat hij Jan De Ceuster na de dood van Anna Laenen zal moeten geven aan
haar dochters kinderen tweehonderd guldens eens en bovendien al haar klederen en linnen
met haar kist gelijk zij heeft bezeten met een stuk linnen gebleekt en ongenaaid metende in
de dertig ellen en zal hij Jan De Ceuster ook moeten Anna Laenen ter aarde bestellen en
de onkosten van de begrafenis betalen op een Christelijke en eerlijke manier zonder aan
hetgene voorzegd te mogen korten ... En ingeval Jan De Ceuster eerst kwam te sterven zal
zij Anna Laenen mogen blijven wonen in “ den queckvors “ daar zij nu zijn in wonende,
gedurende haar verdere leven en zullen zijn kinderen gestaan met naar haar dood de
voorzegde somme haar kindskinderen in geld tellen of daar goede rente voor te bewijzen ...
Dit zegden de partijen te wezen hun minnelijk akkoord en conventie, zo en gelijk hetzelfde is
gepasseerd voor de notaris Mertens en getuigen tot Tongerlo residerende. Aldus gedaan
en gepasseerd binnen Oosterwijk, ten woonhuize van de comparanten ter presentie van
Guiliam Matthijs en Peeter Vermeulen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 22

18 Juli 1762

Compareerden Elisabeth Peeters ten deze bijgestaan met Jan Baptist Cluijts als voogd,
welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparants huis en hof met
de landerijen, weiden, gestaan en gelegen tot Doeffen onder Olen, zo en gelijk hetzelfde
actueel in gebruik is bij Peeter Verborght et uxor en dat aan Peeter Pauwels et uxor, ten
deze present die hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som van negentien guldens
jaarlijks en tien veertelen koren en bovendien te betalen alle dorpslasten uitgezonderd eenen
stuiver die de verhuurster moet dragen in iedere bede voor de heide aan “ den slepdijck “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Hove en Peeter Cluijts
als getuigen.
Akte N° 23
Testament:

24 Juli 1762
In den naeme ons heere amen

Compareerden Elisabeth Van Castel nu in huwelijk met Jan Vlegels, inwoners van Oevel,
ziek liggende te bed, welke comparante verklaarde bij deze haar laatste wil te kondigen op
volgende manieren:
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-

Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en het
laten doen van een begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van de
laatst levende van hu beiden.

-

Dispositie van haar na te laten goederen waarvan zij haar haafelijke effecten
zal geven aan Jan Vlegels haar man in volle eigendom op de last dat
dezelfde boven haar uitvaart alsnog zal moeten doen celebreren dertig
missen van requiem tot lafenis van haar ziel.

-

Haar erfelijke goederen die verklaarde zij testatrice te geven aan haar zuster
Maria Van Castel in volle eigendom ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testatrice, ter presentie van Adriaen Doos en Adriaen Verwimp als geburen hiertoe
geroepen.
Akte N° 24

1 augustus 1762

Compareerden Peeter Van Eijnde in huwelijk met Elisabeth Jacobs inwoners van den
Boekelsen heikant, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants
huis, met de schuur, hof, land en heid, weiden en beemden zo en gelijk hetzelfde in gebruik
is bij Joseph Geerts en dat aan Peeter Verhestraeten 14 en zijn huisvrouw, ten deze
present die dezelfde hofstede cum annexis zo en gelijk dezelfde binnen Schaatsbergen
onder Olen gelegen alzo in huur accepteerden om en mits een som van vier en dertig
guldens in voorlijf en twintig veertelen korenpacht jaarlijks ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joris Cluijts en Peeter Janssens
als getuigen. Mede ondertekend Maria Schampion.
Akte N° 25

17 augustus 1762

Compareerden Adriaen Vekemans en Maria Anna Lemie beiden gehuwden en
ingezetenen van Herselt, welke comparanten bekenden verhuurd te hebben aan Peeter Van
Doninck en Maria Van Dijck zijn huisvrouw inwoners van Olen aan den Doeffensen Heikant
zeker huis, hof, schuur en stal met al de heiden, weiden en hooiwas zo en gelijk hij hetzelfde
heeft betreden en gezien zo hij pachter verklaarde, die hetzelfde huis cum annexis in huur
accepteerde om en mits een som van een en dertig guldens en tien stuivers in voorlijf en
twintig veertelen koren jaarlijks ...
Item neemt pachter aan van Jan Thoremans in huur “ den polder “ aan den Herentalsche
weg en den hooiwas op “ het gruijm “ onder Geel om en mits een som van tien guldens en
vijf loopen koren jaarlijks ...
Compareerde ten deze mede Jan Van Dijck en verklaarde zich te stellen als cautionaris of
borg principaal, als makende daarvan als zijn eigen schuld ... Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Cornelis Geerewaerts en Martinus Heijlen als getuigen.
Inliggende akte (11 september 1762):
Compareerden Adriaen Vekemans in huwelijk met Maria Anna Lemie inwoners van
Herselt, welke comparant bekende verkocht te hebben, zeker perceel erve genaamd
“ cransens servaesens plackxen “ gelegen tot Doeffen onder Olen. Palende oost Michiel
Wilms, zuid Catharina De Busser, west en noord Cornelis Geerewaerts, groot omtrent
14
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honderd tachtig roeden en dat met hoogen en verdieren ... en dat aan Mr. Philip Josephus
Du Rijbreu en Anna Verluijten zijn huisvrouw ten deze present die hetzelfde alzo in koop
accepteerden om en mits een som van twee honderd guldens courant ... Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Soeten en Guiliam Schuermans als
getuigen.
Op 14 oktober1762 compareerde Peeter Pauwels en verklaarde op het voorzegde perceel
“ het cransens blockxen “ alsnog te stellen boven de koopsom en verdieren twee naardere
hoogen, present Jan De Ceuster en Peeter Barre als getuigen. Op heden den 18 oktober is
de kaars met consent van kopers en verkopers van ‘ s heerenwegen onstoken, Joseph Du
Ribreu stelde nog één hooge en is met uitgang der brandende kaars koper gebleven. Coram
Wilm Meir en Joris Cluijts schepenen van Olen.
Akte N° 26

14 september 1762

Compareerden Peeter Anthonis inwoner van Olen welke comparant verklaarde uit kracht
van autorisatie ontvangen op verzoek van datum 22 april 1761 bij hem comparant en zijn
comparants mede voogd Gommarus Dillen en alhier het origineel gezien en ondertkend Fr.
M. Schellens loco secretaris:/ ontvangen te hebben van Geeraerdt Wouters molder op den
buul molen, een som van vierhonderd guldens wisselgeld, voor welk kapitaal beloofde hij
comparant intrest te betalen ...
Comparant stelde tot pand zekere weide genaamd “ den achtersten dries “. Palende oost
de erfgenamen Adriaen Goor en Adriaen Peeters, zuid zijn eigendom, west Cornelis
Geerewaerts en noord zijn eigendom. Item zeker perceel land genaamd “ het nieuwe
block “. Oost Jan De Busser en de kerk van Olen, zuid Christiaen Bogaerts, west Cornelis
Geerewaerts en noord zijn eigendom. Groot 200 roeden. Item zeker perceel genaamd “ het
half block “ gelegen in “ de langels “ tussen Schaatsbergen en de Heerstraat. Palende oost
Anna Verluijten, zuid Michiel Wouters erfgenamen, west Jan Doos met den loop en noord
Peeter Verboven. Groot omtrent een half bunder. Tot slot zeker perceel hooiwas gelegen
omtrent “ den boerendans “ onder Olen. Palende oost Elisabeth Neijers, zuid Joannes
Verluijten, west de erfgenamen Jan Jacobs en den heer Intendent Bosquet en noord “ den
mommaert “.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verboven en Cornelis
Geerewaerts als getuigen.
Akte N° 27

26 september 1762

Compareerden Andries Bogaerts en Catharina Verbist beiden gehuwden en ingezetenen
van Zoerle Westerlo in de Renderstraat, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben
van Adriaen Deckers, Peeter Deckers en Anna Deckers Adriaenskinderen inwoners van
Wiekevorst, een som van twee honderd guldens courant ...
Comparant stelde tot pand zekere beemd gelegen aan de Wimpe onder Zoerle Westerlo,
groot 269 roeden. Palende oost kopers erve, zuid Peeter Douwen Peeterssone en noord de
Wimpe. Tot slot een half derdel hooiwas gelegen in “ het gemijn broeck “ tussen “ de huls
doncken “ onder Zoerle Parwijs. Palende oost “ de kerkzille “, west “ het derdel “ en noord
… (leeg). Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 20 september 1762, ter presentie
van Guiliam Van Mechelen en Cornelis Geerewaerts als getuigen.
Deze obligatie van twee honderd guldens tot last van Andries Bogaerts et uxor is aan
Henrik Verbist als erfgenaam pro parte van Adriaen Dekkers en Peeter Dekkers
afgekweten door Hubertus Pauwels ingevolge quitte alhier gezien, getekend Henricus
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Verbiest 17 januari 1785 mits welke dezelfde obligatie alsnu komt te cesseren, dood en
teniet te zijn, nu en ten eeuwige dage ...
Inliggende akte:
Ick ondergeschreven bekenen ontfangen te hebben van Hubertus Pauwels de somme van
twee hondert guldens corant gelt waer van ick bekenne voldaen te sijn den 17 januarius van
dese rente te laeten doeijen als het hun sal geliven tot teken der waerhijd heb ick dit
geschreven en onderteekent 1785 Henricus Verbiest
Akte N° 28

4 oktober 1762

Moeilijk leesbaar, uitgelopen inkt. Compareerden Peeter Renders in huwelijk met Anna
Barbara Van Looij Jansdochter inwoners van Herenthout, welke comparanten verklaarden
in huur aangenomen te hebben van Franciscus Vermeerbergen en Peeter
Vermeerbergen Janssonen allen erfgenamen van Jan Vermeerbergen en Maria Heijns,
zekere stede gelegen in de Plaets van Olen omtrent de pastorie, zo en gelijk Franciscus
Vermeerbergen hetzelfde tot hiertoe heeft bewoont en dat hij Franciscus Vermeerbergen
reserveerde “ den honinck “ en “ het ovencot “ gelijk “ het meester bosch “ en dit om en
mits een som van veertig guldens voorlijf en acht en twintig veertelen en een halve
korenpacht. Ook een vermelding naar Christina Vermeerbergen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Roosbroeck en
Michael Verbist als getuigen.
Akte N° 29

22 oktober 1762

Testament:

In den naeme ons heer amen

Compareerden Michiel Van Den Bolcke en Dimphna Helsen beiden gehuwden en
ingezetenen van Damseinde aan de Voortcapelle. Hij comparant liggende ziek te bed en zij
comparante in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun uiterste 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 al hun tijdelijke goederen, waarvan zij de haafelijke en
meubilaire goederen en al wat van natuurlijke have is gunnen ze aan elkaar
in volle eigendom, op last en restrictie dat de laatst levende van hun beiden
verplicht was hun kind nu samen verwekt eerlijk op te voeden tot wanneer het
gekomen is tot enige staat en het dan geven een som van honderd en vijftig
guldens en ingeval van den testateurs vooraflijvigheid zal zij testatrice
verplicht wezen des testateurs kinderen verwekt met Catharina Soeten
eerlijk op te brengen gelijk haar eigen kinderen elk kind tot den ouderdom van
achttien jaar en aldan aan hen te geven den uitzet gestatueert bij het
testament met zijn eerste huisvrouw ...

-

Ingeval testateur zou hertrouwen willende hij dat aan zijn kinderen van het
eerste huwelijk zal komen in eigendom “ het schuerstuck “ zijnde zaailand
gelegen onder Gelindel mits op hun te nemen vijftig guldens wisselgeld in de
rente van Peeter Nelis en zal honderd guldens wisselgeld genomen worden
op “ het daemsheijken “ en “ baenheijken “ gekomen van meijer ’T Sijen
kinderen ... Aangaande hun verdere erfgoederen verklaarden zij testateurs
deze te geven aan elkaar in volle eigendom ...
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Aldus gedaan en gepasseerd aan de Voortcapelle onder Westerlo ten woonhuize van de
testateuren, ter presentie van Jan Dirckx en meester Sebastianus Govaerts, geburen als
getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 30

7 november 1762

Compareerden Marten Bellens Janssone als voogd over Elisabeth Verbist
Adriaensdochter daar moeder af was Maria Bellens, welke comparant verklaarde verhuurd
te hebben de helft van zekere stede gelegen tot Doeffen onder Olen liggende onverdeeld
met Catharina Verbist der weese zuster, alwaar actueel als pachter op woonde Peeter Van
Doninck en dat aan Jan Cluijts nu in huwelijk met de voorzegde Catharina Verbiest,
dewelke verklaarde de helft der voorzegde goederen aan te nemen en huur te accepteren
om en mits een som van drie en twintig guldens en tien stuivers in voorlijf en 14 ½ veertelen
koren in korenpacht.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joris Cluijts en Adriaen
Franciscus Cluijts als getuigen.
Akte N° 31

9 november 1762

Compareerde Jan Baptist Van Hove en Anna Smedts zijn moeder met dezelfde haar zoon
bijgestaan, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparante huis
met hof, binnengeleg en de weide genaamd “ de beffe “ alles gelegen tot Schaatsbergen
onder Olen, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Peeter Verherstraeten
tegenwoordige pachter en dat aan Adriaen Van Dijck en zijn huisvrouw inwoners van Olen,
die hetzelfde verklaarden in huur te accepteren om en mits een som van achttien guldens
geld in voorlijf en drie veertelen koren jaarlijks ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen,
ter presentie van Marten Goossens en Jan Voedts als getuigen.
De ondergeschrevene weduwe Adriaen Van Hove verklaarde te ontlasten Adriaen Van
Dijck haar pachter aan zijn huur mits een jaar te betalen gelijk hij heeft bewoond en
bovendien te geven tien busselen schutstro op zijn gewicht welke beloofde te zullen
effectueren en een jaar volgens conditie te voldoen. Actum 4 februari 1769.
Akte N° 32

9 november 1762

Testament:

in den naeme ons heer amen

Compareerden Jan Franciscus Stoop Janssone inwoner van Zoerle Parwijs daar vader van
is Jan Stoop actuele secretaris binnen het voorzegde Parweijs en waarvan moeder af was
Anna Catharina Bellemans, bekende alreeds ontvangen tot het clericaat in de orde der
Eerwaarde paters Capucienen, niet willende scheiden van het wereldlijk leven hetzij door de
dood of proffesing in de voorzegde orde alvorens zijn laatste wil te kondigen zo en gelijk hier
is volgende:
-

Ten eerste willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde.

-

Dispositie van al zijn haafelijke en erfelijke goederen verklaarde hij te gunnen
aan zijn vader Jan Stoop in volle eigendom, op last dat zijn vader hem
testateur eerlijk zal moeten helpen tot zijn proffessing en onderhoud van klein
nodigheden volgens rekwisitie en consent van zijn overste en te voorzien van
ene aalmoes ...
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Peeter Pauwels en Cornelis Geerewaerts als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 33

15 november 1762

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Jan Baptist Van Dijck en Elisabeth Huijpens ingezetenen en gehuwden
van Oosterwijk, welke eerste comparant ziek van lichaam en zij comparante in goede
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen:
-

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

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel hun haafelijke als erfelijke
goederen geven en gunnen ze aan elkaar in volle eigendom en met volle
touchte en gebruik, op last aan de laatstlevende van 50 missen van requiem
te laten celebreren ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk ... ten woonhuize aan het ziekenbed van
den testateur, ter presentie van Adriaen Mattijs en Peeter Verhaert, geburen als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N° 34

16 november 1762

Testament:

in den naeme ons heere amen

Compareerden Petronella De Coninck en Jan Thoelen Adriaenssone beide gehuwden en
ingezetenen van Zoerle Parwijs, zij testatrice liggende ziek te bed en hij comparant gezond
van hart, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen gelijk hier is
volgende:
-

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, zowel hun haafelijke als erfelijke
goederen geven ze aan elkaar in volle eigendom en met volle touchte en
gebruik en na de laatst levende te gaan op hun wettige kinderen, zonder het
ene meer als het andere. Op last en restrictie ingeval een van hun beiden
kwam te sterven voor dat de have zou zijn verkocht of ingemaand, zo zal de
laatstlevende moeten kwijten één en tachtig guldens obligatoire rente aan
hun beiden bekend en anders niet, roepende verder hun wettige kinderen tot
hunne legitieme portie van de have uit de erfelijke goederen ...

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van den testateur in den
hoek van de schouw, ter presentie van Hermanus Vander Heijden en Hendrick Pauwels
geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte 35
Testament:

3 december 1762
In den naeme ons heere amen.
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Compareerde Adriaen Bellens 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 uiterste 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 der discretie van de
langst levende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, waaronder hun haafelijke goederen die
zij aan elkaar gunnen, op last en restirictie van hun na te laten nakomelingen
samen verwekt eerlijk op te voeden tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke
ouderdom of staat. Ook hun erfelijke goederen schenken ze aan elkaar.

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateur, ter
presentie van Jan Baptist Verheijen en Marten Mattijs, inwoners alhier als getuigen hiertoe
aanzocht.
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Not. 6002: 1763

Akte N°

31 januari 1763

Conditie en voorwaarden op dewelke Peeter Barre met zijn adherenten mits aan het gedane
twee prestaties wegens den Eerwaarde Heer Van Bijlen … over verlopen intrest tegens de
voorzegde Peeter Barre dewelke op heden 31 januari 1763 de voorzegde derde prestatie
houdt en volgens verobligeert om verdere onkosten te voorkomen heeft op agregatie van de
wethouders publiekelijk te koop gesteld, zijn huis gestaan in de Plaets van Olen onder
Tongerlo. Palende oost de Plaetse van Olen, zuid Anna Catharina Peeters, west meester
Heijlen kinderen en noord Jan Verboven kinderen.
Eerst zo is hetzelfde publiekelijk verkocht op de chijns van “ eenen cappuijn “ jaarlijks en
verder op de nodige servituten als van ouds geplogen ... Aldus gedaan en gepasseerd, ter
presentie van Christiaen Bulckens en Peeter Anthonis als getuigen.
En na voorgaande publieke oproepingen des dienaars heeft op de voorzegde huizinge en
hof gestelt Adriaen Bellens, twee honderd en twee en dertig courant en stelde de koper
bovendien zestien hoogen of verdieren en heeft daarvoor den handslag of geluk ontvangen.
Op heden 24 februari 1763 de kaars van ’s heerenwegen met consent van partijen
wederzijds ontstoken zijnde op het huis en hof met den grond voorzegd, is met den uitgang
dezelfde koper gebleven de voorzegde Adriaen Bellens voor de som voormeld. Actum
binnen Olen coram de Schout en schepenen in collegio.
Akte N°

27 januari 1763

Compareerden Norbertus Aerts Janssone inwoner van Parwijs onder Westerlo en Anna
Catharina Van Dingenen, welke comparant verklaarde over te geven en te transporteren
aan Jan Baptist Sterckx inwoner van Tongerlo primitieve van Adriaen Helsen Mertenssone
aan den Parweijs kant onder Gelindel, elf veertelen koren leverbaar te vervallen St. Andries
van dit jaar 1763 of eerder. Item vier veertelen en drij lopen van Peeter Verreckt uit hoofde
van zijn eerste huis(vrouw?) gelovende aan het voorzegde koren geen recht voor het
voorjaar, actie of eigendom meer te hebben in enige manieren, maar de voorzegde J. B.
Sterckx in zijne stede te stellen mits hij Norbertus Aerts bekent aan hem Sterckx schuldig
te zijn over genoten geleverde waren als andersints een som van acht en zestig guldens, vijf
stuivers en drij oorden. Welke Jan Baptist Sterckx hetzelfde gedesigneert daarvoor te
zullen accepteren en aan te nemen, maar ingeval de korenpacht kwam te conqueren, hetzij
bij foeragering, hagelslag of andere, zo verklaart hij Norbertus Aerts hetzelfde aan hem
alsdan te zullen voldoen op pene als naar recht.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, ter presentie van Franciscus Van Genechten
en Peeter Ruts (Rits) als getuigen hiertoe geroepen.
Akte N°

10 januari 1763

Compareerden Jan Baptist ’ T Sijen Dielissone inwoner van Oevel in huwelijk met Joanna
Van Eijnde, welke comparant bekende ontvangen te hebben van de jaarlijkse inkomsten en
revenuen van het enig nagelaten weeskind van meijer Sijen en Maria De Ceuster, met
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toestaan van Jan De Ceuster grootvader van het voorzegde weeskind en mede voogd, een
som van honderd guldens courant.
Comparant stelde tot pand zeker perceel hooiwas gelegen aan “ den steelenschen dijck “
onder het district van Geel. Palende oost Jan Heijlen nomine uxoris, zuid en west ...huijs
bemdt en noord Peeter Huijpens, groot omtrent een half bunder. Aldus gedaan en
gepasseerd op 10 januari 1763, ter presentie van Cornelis Cluijts en Peeter Van Genechten
als getuigen.
Den ondergeschrevene Peeter De Ceuster Janssone als voogd van het voorzegde
weeskind van meijer ‘T Sijen, een som van honderd guldens courant in afkwijting van het
voorzegde kapitaal met den verlopen intrest, komt te cesseren dood en teniet. Actum 9
oktober 1770.
Akte N°

3 januari 1763

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Elisabeth Jacobs Jansdochter en Peeter Van Eijnde beiden gehuwden en
ingezetenen van Olen aan den Boekelsen Heikant, zij comparante liggende ziek te bed en hij
comparant in goede gezonheid, 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
laatst levende van hun beiden.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen, waarvan zij hun haafelijke effecten
en al wat van nature is aan elkaar te gunnen en te geven in volle eigendom.
En aangaande van de testarices vooraflijvigheid verklaarde zij testatrice haar
kind van het eerste en tweede bedde of huwelijk te roepen voor hun legitieme
portie te vinden uit de testatrices erfelijke goederen ... Verder op last van hun
kinderen samen verwekt eerlijk op te voeden tot ze gekomen zijn tot een
behoorlijke ouderdom of staat en in plaats van hun legitiem portie een som
van vijftig guldens of twee koeien in de plaats te geven altijd ten keuze van de
laatstlevende en ingeval een der kinderen jong kwam te overlijden was de
laatstelevende verplicht dit ter aarde te bestellen.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed van den
testateur, ter presentie van Peeter Van Bijlen en Adriaen Coolkens, geburen als getuigen
hiertoe geroepen.
Akte N°

28 februari 1763

Compareerden Jan Hermans in huwelijk met Anna Van Castel inwoners van Boekel welke
comparanten bekenden ontvangen te hebben van Adriaen Van Nuten, Jan Verboven en
Adriaen Maes Collectorissen van de Fondatie van de kapel van Meren waarvan actueel
officiant is den Eerwaarde Heer Van Bijlen, een som van honderd vijftig guldens wisselgeld.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het hoogh “ gelegen op het
Bijlenveld onder Olen. Palende oost Jan Sprengers weduwe, zuid Adriaen Willems kinderen,
west de erfgenamen Van Olmen en noord Adriaen Van Genechten kinderen, groot 50
roeden. Tot slot zeker perceel gelegen in het Bijlenveld onder Olen Palende oost Anna
Verherstraeten, zuid Marten Van Bijlen Michielssone, west Hendrick Verbist en noord Jan
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Menten erfgenamen, groot 130 roeden ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen
Tongerlo, ter presentie van Adriaen Bellens en Nicolaes Keulaers als getuigen.
Den ondergeschreven collator van de Fondatie van den Eerwaarde Heer Swinnen in de
kapel van Sinte Wilbordi binnen Meren bekent ontvangen te hebben het bovenstaande
kapitaal van honderd en vijftig guldens wisselgeld waarmede deze komt te cesseren. 17
oktober 1771. Marten Bleirinckx.
Akte N°

27 februari 1763

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Jan Van Hove en Catharina Bertels beiden gehuwden en ingezetenen van
Olen in het gehucht Buul, 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
laatst levende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel hun haafelijke als hun erflijke
goederen geven en gunnen ze aan elkaar in volle eigendom en met volle
touchte en gebruik en ingeval de laatst levende bij ziekte niet kan
substisteren zal men van de erfgoederen mogen verkopen of belasten om in
hun levensmiddelen te mogen en te kunnen voorzien ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Peeter Smedts en Peeter Reijnders als getuige.
Akte N°

19 februari 1763

Compareerde Peeter De Smedt, inwoner van de stad Herentals, welke comparant
verklaarde verhuurd te hebben aan Sieur Hendricus Marcelis inwoner van Westerlo
geboortig van Diest, eerste comparants huizinge met stal, schuur, brouwerij en stokerij tot
jenever en beslagvaten tot vijf in ’t getal, stootwagen en bierstellingen met den kelder tot
huurders gerief en dat om en mits een termijn van drie jaar in te gaan half maart 1963 en dat
om en mits een som van negentig guldens courant en bovendien te betalen alle stadslasten
en chijnsen die hierop zullen gemaand worden.
Item sal hij pachter en huurder de voorsegde huijsinge “ de croon “ moeten onderhouden
van weegden en wanden ende gelaesen ende een nieuwe backoven met een poort sal van
vooren beneffens weeghden ende wanden moeten in staet gestelt worden om te bewoonen
naer behooren ...
Item sal den verhuerder in behoorlijke staet moeten (houden) den brouwketel brouwcuijp,
caelbaeck met wat aen het forneijs met alle toebehoorten tot de brandewijn stockerije...
Welke Hendricus Marcelis ten deze present verklaarde de voorschreven huizinge “ de
Croon “ om en mits de som van negentig guldens also in dank aan te nemen.
Item verklaarde den verhuerder de voorzegde huizinge “ de Croon “ cum annexis als
voorzegd staat in coop geoffereert te hebben aen den huerder om en mits een som van
negentien honderd guldens wisselgeld, welke huerder verclaert het selve huijs cum anexis
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daervoor alsnu niet positief te willen accepteeren in coop, maer dat hij heurder daer sal
mogen delibereren ende versinnen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van Cornelis Cluijts en
Hendricus Meir geburen van mij notaris als getuigen.
Akte N°

17 februari 1763

Testament:

In den naeme ons heeren amen

Compareerde Anna Lucia De Pooter bejaarde jonge dochter, inwoonster van Herentals
liggende ziek te bed, welke comparante verklaarde bij deze haar laatste wil te kondigen en
dat in de manieren hier volgende:
-

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

-

Dispositie van al haar tijdelijke goederen waarvan zij zowel de haafelijke als
de erfgelijke verklarende zij testatrice deze te gunnen en te laten in volle
eigendom aan Jan De Meulder haar zwager, op last en restrictie dat
dezelfde De Meulder zal moeten geven aan Theodorus De Pooter en aan
Woutruij De Pooter haar broer en zuster ieder twee patacons eens of de
waarde vandien en aan Maria Catharina De Meulder haar nicht de gouden
oorringen en aan Waldetrudis De Meulder haar gouden kruis en aan Anna
Maria Ceulemans haar gouden “ vingerrinck “ en aan Laureijs De Meulder
de zilveren gespen. Den voorzegde Jan De Meulder op last en restrictie haar
enige en universele erfgenaam noemende.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals ten woonhuize van Jan De Meulder, voor
het ziekenbed van de testatrice, ter presentie van Hendrick De Snoeck en Henricus
Franciscus Thijs, procureur alhier als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N°

9 februari 1763

Testament:

In den naeme ons heere amen.

Compareerden Peeter Van Bijlen weduwnaar van Anna Menten inwoner van Olen ten
gehuchte van Boekel aan den Heikant, welke comparant enigszins onpasselijk en
verklarende bij deze zijn laatste wil te kondigen zo is hier is volgende:
-

Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde.

-

Dispositie van zijn tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke
goederen laat en maakt hij aan zijn dochter in huwelijk met Adriaen
Coolkens, aan de kinderen van Christina Van Bijlen en Jan Verboven en
aan de kinderen van Anna Van Bijlen en Geeraerdt Wouters maar ingeval
hij Geeraerdt Wouters kwam te disponeren in een tweede of ander huwelijk
van zijn meubilaire effecten content als andersints in prejudictie van zijn
testateurs dochter, zo wilde hij testateur dat den voorzegde Wouters van de
voorzegde goederen geen touchte zal mogen profiteren maar geheel zal zijn
tot profijt van de kinderen van Anna Van Bijlen ...

-

Item verklaarde hij testateur dat hij van Adriaen Coolkens en Joanna Van
Bijlen zijn dochter van zolang zij des testateurs pachterije hebben bewoont
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zo van voorlijf als van graanpacht tot en met het jaar 1762, mede bekent hij
testateur van Adriaen Coolkens en zijn huisvrouw ook voldaan te zijn van
den afloop des testateurs have zowel levende als dode mede van alle
intresten ...
-

Item wilde hij testateur dat Adriaen Coolkens en Joanna Van Bijlen alsnog
zes jaar zijn pachterij verder mogen bepachten beginnende het eerste jaar in
te gaan half maart 1763 ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen aan den Boekelsen heikant, ter presentie van
Peeter Van Eijnde en Egidius Heijselberghs, geburen als getuigen hiertoe geroepen.
Op heden 21 januari 1768 heeft Adriaen Coolkens getelt aan Peeter Verboven voor de
kinderen van Christina Van Bijlen drij en dertig guldens zes stuivers en drij oorden en aan
Geerdt ook drij en dertig guldens zes stuivers en twee oorden en van intrest ieder drij
schellingen en voor Adriaen Coolkens wegens zijn vrouw ook drij en dertig guldens zes
stuivers enen halve stuiver, ook drij schellingen van intrest makende samen honderd guldens
en drij guldens, drij stuivers waarmede de honderd gekomen van Peeter Van Bijlen den
jongen hier in het voorstaande testament van Peeter Van Bijlen den ouden komt intrest te
cesseren dood en teniet. 1768.
Akte N°

4 februari 1763

Testament:

In den naeme ons heere amen.

Compareerden Peeter Heijlen Guilliamssone daar moeder van was Anna Heijns en Anna
Elisabeth Van Dingenen, inwoners van Bijlen gehucht van Olen, comparant liggende ziek te
bed en zij comparante met ons gaande en staande, welke comparanten verklaarden bij deze
hun laatste wil te kondigen en dat in de manieren hiervolgende:
-

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

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen laten en maken zij aan elkaar in volle
eigendom en met volle touchte en dat zij geen kinderen konden nalaten
zullen dezelfde goederen succederen volgens de lokale coustumen, op de
last dat zijn erfgenamen zullen moeten op hen nemen en afdragen
vierhonderd guldens kapitaal waarmede de testateurs erfgoederen belast
staan ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Bijlen onder Olen, ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testateuren, ter presentie van Hendrick Verbist den ouden en Hendrick
Verbist den jongen, dezelfde geburen als getuigen hiertoe geroepen.
Akte N°

1 februari 1763

Compareerden Adriaen Franciscus Vande Brande daar moeder af leeft Elisabeth Sijen
inwoners van Herenthout, welke comparant verklaarde over te geven en te transporteren in
wettige erfdom, een vierde part in de erfelijke goederen van zijn moeder Elisabeth ’t Sijen
gelegen tot Oevel aan “ het heij eijnde “ genaamd “ het stondeken “ en het ander “ den
goenselaer “ samen groot omtrent de drie zillen en dat aan Michiel Van Eijnde en zijn
huisvrouw om en met een som van vijf en twintig guldens eens en dat hij Michiel Van Eijnde
zal moeten op hem nemen het vierde part van een rente van honderd guldens en een vierde
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part in de chijns en lasten, welke Michiel Van Eijnde ten dezen present verklaarde hetzelfde
daarvoor te accepteren en in dank aan te nemen.
Compareerde ten deze mede de voorzegde Elisabeth ’t Sijen den comparants moeder ten
deze bijgestaan met Michiel Van Linden als voogd, dewelke verklaarde haar recht dat zij
aan het voorzegde vierde part zou kunnen of mogen hebben af te staan en insgelijks over te
geven in wettige erfdom aan den voorzegde Michiel Vanden Eijnde ... Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter De Smedt en Guiliam Van Linden als
getuigen.
Den ondergeschrevene bekende de 25 guldens ontvangen te hebben dienvolgens voldaan 3
februari 1763. Franciscus Van den Brande.
Akte N°

7 maart 1763

Compareerden Peeter Raedts in huwelijk met Maria Elisabeth Van Houdt inwoners van
Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Juffrouw Maria
Vingerhoets moeder der infirmerie van het Begijnhof tot Herentals, een som van zes
honderd guldens courant, waarvan is competerende vier honderd guldens aan de infirmerie
en honderd guldens aan de geldschietster en honderd guldens aan Juffrouw Sara Jacobs
ook begijntje op het voorzegde begijnhof.
Comparanten stelden tot pand hun respectieve huizinge met grond en toebehoren, genaamd
“ de lelie “ gestaan in het dorp van Tongerlo. Palende oost en noord de straat, zuid de straat
en de waterloop en west de waterloop en Jan Baptist Sterckx. Groot 25 roeden.
Compareerde ten deze mede Peeter Verachtert Michielssone inwoner van Oevel die
verklaarde zich borg te stellen ... Aldus gedaan en gepasseerd te Herentals, ter presentie
van Franciscus Verbreucken en Peeter Lijsen als getuigen.
Akte N°
Testament:

10 maart 1763
in den jaere ons heere amen

Compareerden Elisabeth Van Hout Jansdochter, daar moeder van was Maria Janssens
geboortig van Meerhout actueel wonende binnen Tongerlo, comparant gezond van hart
verklaarde volgens donatie inter vivos wat men noemde gift onder levenden van nu af
onherroepelijk in volle eigendom te geven aan Peeter Raedts en Maria Elisabeth Van
Houdt haar nicht al haar haafelijke effecten en credieten, alsook al haar erfelijke goederen
gelegen zowel onder deze jurisdictie van Tongerlo, Zoerle als elders waar dezelfde zouden
mogen bevonden worden, op last en restrictie dat hij Peeter Raedts en Maria Elisabeth
Van Houdt haar donatante gedurende haar verder leven dienden te onderhouden van eten
en drank, linnen en wullen, ziek en gezond, welke Peeter Raedts en zijn huisvrouw ten deze
present verklaarden alle de voorzegde goederen in dank aan te nemen met belofte van haar
donatante na haar dood eerlijk ter aarde te bestellen en twintig missen te laten celebreren, te
weten tien voor haar moeder en tien voor haar donatante ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, ter presentie van Jan Baptist Wijnants en
Jacobus Kerstens, eerste inwoner van Zoerle Parwijs en den laatste van Herenthout.
Akte N°
Testament:

31 april 1763
In den naeme ons heee amen
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Compareerden Adriaen Van Lommel en Maria Van Hout beiden gehuwden en ingezetenen
van Olen in de Vierhuizen, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dat in de
hiervolgende manieren:
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en dat
na ieders aflijvigheid zouden moeten gecebreerd worden dertig missen in de
kerk van Olen tot lafenis hunner zielen.

-

Dispositie van hun haafelijke goederen verklaarden ze te gunnen en te
maken aan elkaar in volle eigendom en profijt en aangaande hun erfelijke
goederen verklaarden ze deze ook te gunnen en te geven aan elkaar met
volle touchte en gebruik op last en restrictie dat de laatstlevende hun na te
laten kinderen eerlijk op te voeden tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke
ouderdom of staat en als dan aan ieder kind een koe te geven of vijf en
twintig guldens voor hun vaderlijke of moederlijke legitieme portie ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor ht ziekenbed van den
testateur, ter presentie van Jan Verborght en Marten Caers, geburen als getuigen hiertoe
aanzocht.
Akte N°

28 april 1763

Testament:

In den naeme ons heere amen

Op heden 28 april compareerde Adriaen Meeus en Maria Anna Sneijers beiden gehuwden
en ingezetenen van Wiekevorst, den comparant enigszins onpasselijk, welke comparanten
verklaarden bij deze hun tijdelijke goederen hun bij God almachtig op deze wereld verleent
gedisponeert te hebben met wel bedachte zinnen en rijp beraad.
-

Eerst beveelden zij na hun overlijden hun lichamen te willen begraven in
gewijde aarde en het laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken
ter discretie van de laatstelevende van hun beiden met nagedaan te worden
... missen met 24 veertelen brood te geven aan de arme mensen alhier.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen verklaarden zij testateuren te geven
en te gunnen aan elkaar in volle eigendom op last dat de langstlevende hun
twee kinderen eerlijk zal moeten opvoeden tot ze gekomen zijn tot een
behoorlijke ouderdom en dan aan ieder hetzelfde honderd guldens te geven
voor hun legitieme portie en ingeval de laatstlevende tot een ander huwelijk
kwam aan dezelfde moeten geven twee honderd guldens ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekvorst ten woonhuize van den testateur, ter
presentie van Franciscus Van Kerckhoven en Balthazar Van Leest geburen als getuigen.
Adriaen Meus verklaarde mits zijne ziekte niet anders te kunnen schrijven.
Akte N°

25 april 1763

Compareerde Henderick Verstappen Peeterssone daar moeder van was Elisabeth
Verhoustraeten, welke comparant verklaarde over te geven en te transporteren in wettige
erfdom zeker huis en binnengeleg gestaan en gelegen tot ILLe onder Tongerlo zo en gelijk
hetzelfde hem bevallen is bij scheiding en deling, en dat aan Adriaen Verstappen zijn broer,
ten deze present die zijn broers kavel in dank is aannemende om en mits een som van
honderd guldens courant boven en behalve de rente op den kavel van den transportant
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uitgaande welke honderd guldens den acceptant zal mogen kwijten met tien guldens ’t elken
reise ...
Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Anthoon Moerlants en Jan Peeter als getuigen.
Akte

21 april 1763

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerde Juffrouw Maria Theresia De Raedemaecker begijntje op het begijnhof van
Herentals, in goede gezondheid alhier op het kantoor van mij notaris, welke comparante
bekende bij deze haar laatste wil te kondigen in de manieren hier volgende:
-

Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde kiezende
haar “ sepulture “ voor de kerkdeuren van het begijnhof binnen Herentals.

-

Item begeerde zij testatrice dat kort na haar overlijden zullen moeten
gecelebreerd worden zes honderd missen en twee dertigste tot lafenis van
haar ziel: te weten twee honderd door de paters Augustijnen met een
dertigste, twee honderd door de eerste paters van de Broeders met een
dertigste en twee honderd daar het haar executeur zal goedvinden en ieder
begijntje moet hebben een half pond “ raete keerden “ en een stuivers wit
brood, maar daar dezelfde novitie mede is geweest zal ieder begijntje moeten
hebben een pond kaarsen en een dobbel wit brood alsook degenen die haar
lichaam en flouwbeeuwen zullen dragen, welke flouwbeuwen zullen moeten
zijn acht in getal, ieder van vier pond. Degene aan de baar ieder van twee
ponden, op het hoge altaar moeten zij tien kaarsen ieder van een pond
branden. De kerk rechten moeten betaald worden gelijk het gebruikelijk is.
Insgelijks aan de kerk van Sint Amandus te Geel twaalf guldens in plaats van
twee flouwbeeuwen als mede aan het altaar van het H. Kruis 12 guldens
courant geld.

-

Komende hiermede tot haar dispositie: eerst maakt zij aan Joannes Baptist
Keuppens organist tot Geel in de St. Amandus kerk vijftig guldens courant
eens met een zilveren lepel en een “ fourchet “. Item laat en maakt tot een
herkentenis aan den Eerwaarde Heer Joannes Baptist Van Baetvens den
tegenwoordige pastoor op het begijnhof tot Herentals een lessenaar zonder
iets daarin, een thee rek met al hetgene dat erop staat, als ook de schilderijen
daar rondomme. Nog twee schilderijkens hangende voor de schouwhaard in
de woonplaats. Item het ledikant met de behemsels beneden in de kamer
staande met een bedde en twee de beste sargien en twee oorkussens. Item
de kist bekleed met leer en ijzeren banden, het slot met twee pijpe sleutels
met al hetgene daarin of zijn zal, verbiedende hetzelfde door iemand open te
doen in haar leven of na haar dood als alleen de voornoemde heer pastoor
als hij dezelfde in zijn huis zal hebben, welke kist hem inderdaad na haar
dood ter hand zal moeten gestelt worden. Item laat en maakt zij aan haar
nicht Maria Anthonia Josepha De Loos een zilveren mostaart pot en
peperbus met vier lepels en vier fourchetten. Een dozijn van de beste
ammelaken, een dozijn van de beste hemden, twee ammelakens en den
beste “ omdoek “. Item aan mijn neef Walterus De Loos een zilveren
dienlepel met een dozijn servette. Item wilde en begeerde dat er aan de
scholieren en al die van het koor zijn van het begijnhof boven haar recht zal
moeten gegeven worden ieder twee schellingen en een dobbel wit brood in
plaats van den maaltijd.
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Dalende als nu tot haar generale dispositie van haar resterende erfgoederen
nadat alles zal voldaan zijn in haar sterfhuis, overschietende de erfgoederen
verklaarde zij testatrice deze te gunnen en te geven aan de kinderen van
haar overleden zuster Dimphna De Rademaecker, dezelfde alzo tot haar
universele erfgenamen roepende.

Kiezende zij testartice tot executeuresse van deze haar uiterste wil Juffrouw Elisabeth
Jacops tegenwoordige Juffrouw van haar hof en mocht zij sterven zo kiest zij Juffrouw
Vingerhoedts tegenwoordige moeder der infirmerie van het voorzegde begijnhof. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan
Verbruecken en Cornelis Peeters, geburen van mij notaris.
Akte N°

16 april 1763

Testament:

in den naeme ons heere amen

Compareerde Anna Van De Perre actueel in huwelijk met Adriaen Van Dingenen en nu
woonachtig binnen Oevel, ziek van lichaam, welke comparante verklaarde bij deze haar
laatste wil te kondigen op volgende manieren:
-

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

-

Komende tot disopsitie van zowel haar haafelijke als erfelijke goederen
verklaarde zij testatrice te gunnen en te geven aan Adriaen Van Dingenen
haar tegenwoordige man, in volle eigendom, tot last en restrictie dat haar
man zal moeten laten celebreren drie honderd missen tot lafenis van haar ziel
en op last dat dezelfde zal moeten executeren haar testament van eerste
huwelijk met Cornelis Van De Perre voor zoveel zij daarmede is belast op
zijn behoorlijk salaris ...

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testatrice aan haar ziekenbed binnen
Oevel, ter presentie van Peeter Van Den Poel en Adriaen Goossens geburen als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N°

12 april 1763

Compareerde Anna Van Oostaijen laatste weduwevan Jan S’ Jongers, woonachtig binnen
Olen, bijgestaan met mij notaris in plaats van een voogd, welke comparante verklaarde bij
donatie inter vivos als gift onder levende van nu af met warme hand onherroepelijk over te
geven de volgende renten:
-

Eerst driehonderd staande tot last van Franciscus ’ T Sijen en Elisabeth
Van Oostaijen volgens obligatie gepasserd voor mij notaris en getuigen.

-

Item honderd guldens staande tot last van Geeraerdt Van Ouijtsel et uxor

-

Item honderd guldens tot last van Elisabeth S’ Jongers weduwe Marten
Van Dijck op “ de deupt “ op last dat hij Jan Baptist Heijlen zal moeten op
hem nemen de schuld die de donante moet contributeren volgens akkoord
voor de wethouders van Herenthout ... Welke J. B. Heijlen verklaarde de
voorzegde renten in eigendom te accepteren en aan te nemen ...
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Wouter Van De Gevel en Jan Baptist Jansens als getuigen.
Akte N°

12 april 1763

Compareerden Catharina Verbist Jansdochter ten deze bijgestaan met Andries Bogaerts
ten deze present dewelke de comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van
Marten Bellens als voogd van Elisabeth Verbist en Jan Cluijts man en voogd van
Catharina Verbist Adriaenskinderen een som van twee honderd en vijftig guldens …
Comparanten stelden tot pand zeker weide genaamd “ de deupt “. Palende oost Peeter
Cluijts met het wederdeel, zuid het Deuptstraatje, west de kinderen Adriaen Verbist en noord
Marten Goor weduwe. Groot omtrent een half bunder.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Van Bijlen en Peeter
Verbist als getuigen hiertoe geroepen.
Akte N°

8 april 1763

Conditie en voorwaarden waarop Joannes Verheijen op heden 9 april zal verkopen zeker
stede genaamd “ de baronscroone “ gestaan op de Schremenhage onder Noorderwijk,
samen groot met hof en binnengeleg groot vierhonderd roeden, met de volgende
aangelegen panden met het perceel land genaamd “ den hoogen weg “ omtrent 300
roeden.
Item een perceel land genaamd “ de polderheijde “ omtrent drie zillen. Item het hofstedeken
tot Rossum, groot omtrent een halve zille. Item “ het misseblock “ groot omtrent zestig
roeden. Item “ het nieuwt block “ groot over de vijf zillen waarvan de verkoper den houtkant
reserveerde van de kant oostwaarts om binnen twee jaar nog eens te mogen kappen. Item
een perceel land en weide genaamd “ peeter dens dries “ groot omtrent een half bunder.
Item een dries genaamd “ den desselaer “ groot 73 roeden. Item een weide genaamd “ het
poppen rot “ groot omtrent vier zillen en een halve. Item een weide gelegen aan “ het
bisten broeck “ groot omtrent een half bunder. Item een weide genaamd “ de voort weijde “
groot omtrent een half bunder. En tot slot een heide gelegen aan “ den hoogen wegh “ groot
omtrent een zille. En dat op zijne gerechtigde ’s heerenchijnsen en andere chijnsen ...
Aldus zo zijn deze conditiën publiekelijk voorgelezen binnen Noorderwijk ten huize van
Andries Mans, ter presentie van Jan Peeters en Peeter Jan Struijf …
Eerst is te koop gestelt het huis en binnengeleg, groot omtrent vier honderd roeden en heeft
daarvan den publieke handslag ontvangen Christiaen Raus om en mits een som van acht
honderd en dertig guldens en stelde de koper bovendien vijf en twintig hoogen, present
Adriaen Luijmen en Frans Vermeerbergen. Depost stelde de koper nog twee hoogen. Op 11
april 1763 compareerde den heer De Vries secretaris van Grobbendonk en verklaarde op de
voorzegde koop alsnog vijftig hoogen of verdieren te stellen. Present Fr. Wuijts en Peeter
Berre als getuigen.
Ten tweede is te koop gesteld “ den hoogen wegh “ en heeft met oproepingen daarvan den
handslag ontvangen Geeraerdt Van Den Broeck om en mits een som van twee honderd en
zeventig guldens en stelde de koper twintig hoogen. Present Frans Van Meerbergen en
Adriaen Luijmen. Op 10 april verklaarde Geerardus Van Den Broeck alsnog tien hoogen te
stellen, present Jan Peeters en Gommer Verwimp.
Ten derde is te koop gesteld een perceel erve “ de polderheijde “ en heeft daarvan den
handslag ontvangen, Jan Van Rompaij, om en mits een som van twee honderd en vijftig
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guldens en stelde de koper tien hoogen, present Adriaen Luijmen en Frans Vermeerbergen.
Op 10 april stelde Jan Van Rompa alsnog tien hoogen, present Adriaen Coolkens en
Cornelis Peeters en depost alsnog vijf hoogen of verdieren.
Ten vierde is opgeroepen het hofstedeken tot Rossum en heeft daarvan den handslag
ontvangen Peeter Jan Struijf voor vijf en negentig guldens en stelde vijf hoogen of
verdieren. Dezelfde getuigen als boven. Merten Heijlen stelde nog een hooge.
Ten vijfde is te koop gestelt “ het missenblockxen “ en heeft daarvan den handslag
ontvangen Adriaen Luijmen om en mits een som van vijftig guldens en stelde de koper vier
hoogen of verdieren, present notaris Heijlen en Peeter Jan Struijf als getuigen. Den heer De
Vries stelde nog vier verdieren en Gommer Verwimp stelde opnieuw twintig hoogen.
Ten zevenste is te koop gestelt “ peeter dens dries “ en heeft daarvan den handslag
ontvangen Gommarus Mundelaers, om en mits een som van honderd en vijftig guldens en
stelde de koper bovendien twintig hoogen, present den notaris Heijlen en Adriaen Luijmen.
Ten achtste zo is te koop gestelt “ den desselaer “ en heeft daarvan den handslag
ontvangen Jan Van Rompa, om en mits een som van veertig guldens courant en stelde de
koper zes hoogen, present den notaris Heijlen en Peeter Jan Struijf. Op 27 april stelde den
heer De Vries alsnog een verdier. Op 14 april 1763 compareerden Hendrick Vertommen en
verklaarde op het voorzegde pand alsnog te stellen zes hoogen of verdieren, present Guil.
Peeters en Jan Verbuecken. Op 15 april verklaarde Jan Van Rompa op dit pand alsnog zes
hoogen te stellen.
Ten negensten is te koop gestelt zeker perceel erve genaamd “ het poppen rot “ en heeft
daarvan den handslag ontvangen den notaris Heijlen om en mits een som van vierhonderd
en tien guldens en stelde de koper bovendien dertig hoogen of verdieren present Jan Van
Rompa en Jan Peeters.
Ten tiende de weide aan “ het bisten broeck “ is bij publieke oproeping gemeint bij
Christiaen Raus, om en mits een som van honderd negentig guldens en stelde de koper
bovendien tien hoogen of verdieren. Dezelfde getuigen als boven. Den heer De Vries stelde
alsnog een hooge.
Tot slot is te koop gestelt zeker perceel heide gelegen aan “ den hoogen wegh “ en heeft
daarvan den handslag ontvangen Gommarus Mundelaers, om en mits een som van elf
guldens en stelde de koper twee hoogen. Dezelfde getuigen als boven. Den heer De Vries
stelde nog een hooge.
Depost is heropgeroepen “ de voortweijde ” en heeft daarvan den handslag ontvangen
Christiaen Raus om en mits een som van twee honderd en twintig guldens en stelde de
koper bovendien alsnog acht hoogen, present de notaris Heijlen en Jan Van Rompaij.
Compareerde Jan Proost op 15 april 1763 dewelke verklaarde op “ de voortweijde ” alsnog
acht hoogen te stellen, present Andries Mans en Cornelis Peeters.
Zo is te koop gestelt den beemd achter “ de bergen “ en heeft na langdurige roepen daarvan
den handslag ontvangen Gommarus Mundelaers om en mits een som van honderd en
dertig guldens en stelde de koper bovendien alsnog vijf hoogen of verdieren, present den
notaris Soeten en Sebastiaen Van Hove.
De keirse over den eerste coop met consent van partijen door het officie is bij het vallen
ende uijtganck der selve cooper gebleven den heere De Vries secretaris van Grobbendonk
voor ende omme de somme ut ante.
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Op 27 april 1763 verklaarde Jan Proost op “ de voortweijde “ boven op de gestelde
koopsom alsnog twee hoogen te stellen, present Adriaen Gijsels en Adriaen Peeters.
Akte N°

24 mei 1763

Compareerde Marten Bellens Hendrickxsone in huwelijk met Anna Maria Verbist inwoners
van Morkhoven, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van
Adriaen Heijlen Hendrickxsone inwoner van Morkhoven een som van twee honderd guldens
courant ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel zaailand gelegen tot Grese onder Herentals groot
een half bunder. Palende oost Jan Lauwerijs, zuid Peeter Lijsen, west de straat en noord
Diel Bouwen aan hem comparant competerende bij successie van hun ouders. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Cluijts Martenssone en Cornelis
Peeters als getuigen.
Akte N°

16 mei 1763

Compareerde Peeter Vissers in huwelijk met Joanna Van Oostaijen, inwoners van
Herentals welke comparant bekende ontvangen te hebben van Jan Van De Weijer een som
van honderd en zes guldens ...
Comparant stelde tot pand, ten eerste zeker perceel erve gelegen aan de straat gaande van
Olen naar de molen van Buul noordwaarts, groot 200 roeden. Oost Adriaen Laenen weduwe,
zuid de voorzegde straat, west Marten Daems heide en noord Peeter Van Linden. Tot slot
een perceel land gelegen achter den molen aan het huis, eertijds “ de ploege “ genaamd nu
aan de (oude) kinderen Andries Faes 15, groot honderd en vijftig roeden. Oost de voorzegde
Adriaen Lanen, zuid Andries huis en hof actiquis “ de ploege “, west dezelfde “ ploege “ en
noord dezelfde. Met daarop uitgaande dat den ’s heerenchijns met excederende tien stuivers
... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Wouter
Van De Gevel als getuigen.
Den ondergeschrevene bekende op heden ontvangen te hebben op korting van het
voorzegde kapitaal zes en vijftig guldens courant op deze 23 november 1766. Peeter
Vissers.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Jan Van De Weijer een som van
vijftig guldens waarmede hij bekende voldaan te zijn van het voorzegde, waarmede het
voorzegde contract is dood en teniet, nu en ten eeuwigen dage. Actum Olen 15 mei 176.
Peeter Vissers.
Akte N°
Testament:

30 mei 1763
In den naeme ons heere amen

Compareerden Franciscus Thijs en Maria Elisabeth Verdonck beiden gehuwden en
ingezetenen van Oevel “ in den sleutel “, hij comparant enigszins onpasselijk en zij
comparante gezond van hart, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te
kondigen op de volgende manieren:

15

Olense gezinnen voor 1801: Andreas Faes x Anna Vermeulen, Nr. 864., pag. 175.
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-

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.

-

Willende dat de laatst levende zal verobligeert wezen voor den eerst
stervenden te doen celebreren een derstigste Requiem na des
eerststervendens begraafdag.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze zowel hun haafelijke als
erfelijke aan elkaar gunnen in volle eigendom en met volle touchte en gebruik
en na de dood van de laatstlevende te gaan op hun kinderen of
kindskinderen, dit op last en restrictie dat de laatstlevende verplicht was hun
kinderen tesamen verwekt en te verwekken eerlijk op te voeden tot een
behoorlijke ouderdom en dan aan ieder, drie in getalle, vijftig guldens te
geven ...

-

Willende bovendien dat de rente van vier honderd guldens bij hun opgelicht
van Peeter Peeters en de voorkinderen van zijn huisvrouw verwekt met Jan
Baptist Van Dijck ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize van den testateuren, ter
presentie van Peeter Peeters en Guiliam Van Linden, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N°

4 mei 1763

Compareerde Jan Cluijts in huwelijk met Catharina Verbist inwoners van Olen aan den
Doeffensen heijkant en Marten Bellens Janssone in kwaliteit van voogd over de voorzegde
Catharina’s zuster Adriaensdochters Elisabeth Verbist, welke comparanten bekenden
ontvangen te hebben uit handen van Anna Vanden Hert begijntje op het begijnhof tot
Herentals, een som van twee honderd guldens courant ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel land genaamd “ het bouwens “ gelegen onder
Olen. Palende oost en zuid Marten Wilms, west Michiel Kenis en noord Jan Bogaerts
kinderen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Cluijts
Jorissone en Jan Franciscus Cluijts Martenssone als getuigen.
Deze bovenstaande rente obligatoir van twee honderd guldens courant is gekweten door
Jan Cluijts Martenssone alleen met alle verlopen intresten op 17 oktober 1773 aan Anna
Van Den Hert volgens voldoening aan mij getoond, gezien en gelezen op 14 november
1778, present P. Fr. Oniaerts en Peeter De Ceuster.
Akte N°

7 juni 1763

Compareerden Jan Michils, Michiel Michils, Theresia Michils in huwelijk met Martinus
Boonaerts, welke comparanten bekenden en verklaarden over te geven aan Catharina
Michils hun zuster, in wettige erfdom hun part en deel in het huis en hof gestaan in de
Plaetse van Olen. Palende oost Adriaen Van Hove kinderen en Adriaen Moons, zuid Jan
Bellemans, west de gemeente van Olen en noord de gemeente van Olen met het huis van
de heer Vekemans noord den aard en de straat van de Olense Plaetse.
Catharina Michils zal moeten tot haar last nemen de renten als andere, mede de rente van
vijftig guldens staande tot behoeve van de kinderen van Merten Van Lommel opgehaald ter
rente door Jan Michils en Michiel Michils volgens acte obligatoire door mij notaris en
getuigen (opgemaakt ...). Belovende de transportanten boven hetgene voorzegd alsnog
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schuldig te blijven aan Catharina Michils hun zuster, drie honderd guldens die aan haar
moeten komen uit de erfelijke goederen van hun ouders na de dood van hun moeder ...
Compareerden ten deze mede Catharina Peijs hun moeder bijgestaan met mij notaris in
plaats van een voogd ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter
Verhaert en Cornelis Geerewaerts als getuigen.
Akte N°

16 mei 1763

Conditie en voorwaarden waarop Anna Verboven weduwe Peeter Helsen en haar kinderen
publiekelijk zullen verkopen haar hierna staande erfelijke goederen gelegen binnen het
Graafschap van Olen, Geel, Herentals als elders op de conditie hiervolgende ...
Aldus zo zijn deze voorwaarden door mij ondergeschrevene voorgelezen en ter plaatse van
verkoping gestaan ter plaatse van Olen onder Tongerlo, ten huize van Anna Elisabeth
Wuijts, ter presentie van Guiliam Schuermans en Mr. Merten Meijnten met al de kopers als
getuigen en is te koop gestelt gelijk hier is volgende.
Eerst zo werd te koop gestelt zeker perceel land genaamd “ het craens “ tot Gerhagen, te
aanvaarden Sint Jansmisse 1763. (rest Jan Franciscus Wouters 232 gl., mits betaalt
200gl.)
Ten tweede is te koop gestelt “ den steenen bemdt “ gelegen onder Herentals, groot
omtrent een half bunder. Palende oost Adriaen Heijns, zuid den heer pastoor van Olen, west
... (leeg) en noord de Nete. Heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Mr.
Marten Meijnten om en mits een som van honderd en vijftien guldens courant en stelde de
koper tien hoogen, ter presentie van Wilm Meir en Jan Baptist Soeten als getuigen. Op 24
mei 1763 compareerde Mr. Joseph Du Rijbreu en verklaarde op de voorzegde beemd
alsnog vijftien naardere hoogen te stellen, present Cornelis Cluijts en Cornelis Geerewaerts.
Ten derde is te koop gestelt, zeker percel hooiwas gelegen onder Geel, genaamd “ de
rietdel “ groot honderd en tien roeden. Palende oost Peeter … (leeg), zuid Michiel Kenis,
west Peeter Verboven en noord Peeter Bellens kinderen. Heeft daarvan den handslag
ontvangen Jan Meer om en mits een som van acht en vijftig guldens en stelde de koper vier
hoogen, ter presentie van Mr. Marten Meijnten en Jan Baptist Soeten. Depost stelde
Marten Verbist alsnog twee hoogen, present dezelfde getuige.
Op 25 mei compareerde Hendrick Ooms inwoner van Olen Tongerlo welke comparant
verklaarde boven al de gestelde verdieren en koopsom alsnog tien hoogen of verdieren te
stellen, present Marten Meijnten en Peeter Barre als getuigen. Op 5 mei 1763 verklaarde
Marten Beerinckx alsnog vier hoogen te stellen, present Amandt Gebruers en Peeter
Beerinckx als getuigen. Op 28 mei 1763 compareerde Marten Beerinckx en verklaarde
boven de gestelde som amlsnog zes hoogen of verdieren te stellen, present Cornelis
Peeters en Michiel Berinckx als getuigen. Op heden 16 juni 1763 de kaars van ‘s
heerenwegen bij consent van koper en verkoper ontstoken en is met den uitgang dezelfde
koper gebleven Marten Berinckx
Ten vierde is te koop gestelt zeker perceel erve genaamd “ de spage “ groot omtrent een
half bunder. Palende oost de genaamden Peeter van ...?, zuid dezelfde, west een straatje en
noord Peeter Heijlen kinderen en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag
ontvangen Jan Franciscus Wouters om en mits een som van honderd drie en zestig
guldens courant en stelde de koper zeven hoogen, present Adriaen Coolkens en Peeter
Verboven. Jan Franciscus Wouters stelde nog een hooge present dezelfde getuigen.
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Op 26 mei 1763 compareerde Adriaen Meir Janssone en verklaarde boven de koopsom
alsnog vijf hoogen te stellen, present Jan Meer en Jan Verbuecken als getuigen. Op 15 juni
1763 compareerde Jan Meir en verklaarde boven al de gestelde verdieren op “ de spaege “
alsnog een hooge te stellen, present Cornelis Peeter en Guiliam Schuermans. Op zestien
mei 1773, verklaarde Adriaen Meir Janssone alsnog één hooge te stellen present Marten
Wouters en Mr. Joseph Philiph Du Rijbreu. Op heden 16 juni 1763 de kaars van ’s heren
wegen ontstoken bij consent van koper en verkoper en is met uitgang dezelfde koper
gebleven de voornoemde Adriaen Meir.
Ten vijfde is te koop gestelt zeker perceel erve gelegen omtrent Boekel onder Olen genaamd
“ ’t fraesens “ groot omtrent tachtig roeden. Palende oost Catharina Bleerinckx, zuid
Hendrick Mertens, west Peeter Van Eijnde en noord Peeter Cluijts en heeft daarvan den
handslag ontvangen Jan Franciscus Wouters om en mits een som van vijf en vijftig
guldens en stelde de koper bovendien vier hoogen, ter presentie van Jan Meir en Peeter
Verboven als getuigen. Op 2 juni 1763 compareerde Jan Franciscus Wouters Janssone en
verklaarde boven al de gestelde verdieren en koopsom nog drie hoogen te stellen, present
Jan Verlinden en Amandt Gebruers. Op heden 16 juni 1763 de kaars van ’s herenwegen
ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven Joannes Franciscus
Wouters.
Ten zesde is te koop gestelt zeker perceel land gelegen onder Olen gaande van Boekel naar
Gerhagen. Palende oost Jan Bellens kinderen, zuid, west en noord Marten Van Bijlen. Groot
omtrent een zille en heeft daarvan den handslag ontvangen Marten Van Bijlen, om en mits
een som van drie en vijftig guldens en stelde de koper vijf hoogen of verdieren en stelde Jan
Van Hove één hooge, present Wilm Meir en Guiliam Schuerman. Op 23 mei 1763
compareerde Marten Van Bijlen en verklaarde alsnog twee hoogen te stellen, present
Marten Wouters en Jan Baptist Truijens als getuigen. Op heden 16 juni 1763 de kaars van ’s
herenwegen ontstoken zijnde bij consent van koper en verkoper is met den uitgang dezelfde
koper gebleven Marten Van Bijlen.
Ten zevenste is te koop gestelt zeker perceel erve genaamd “ het poelkens “ groot omtrent
een half bunder gelegen tot Boekel. Palende oost Geert Verbist, zuid de erfgenamen Peeter
Van Eijnde, west Jan Hermans en noord den aard en de schuur met ap- en dependentiën,
en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Jan Franciscus Wouters,
om en mits een som van drie honderd vijf en dertig guldens en stelde de koper tien hoogen
en Marten Wouters alsnog één hooge en de voorzegde Jan Franciscus Wouters nog één
hooge, present Jan Hermans en Guiliam Schuermans als getuigen. Op 2 juni 1763
verklaarde Jan Franciscus Wouters alsnog drie hoogen te stellen, present Jan Verbueken
en Amandt Gebruers als getuigen. Op heden 16 juni 1763 de kaars van ’s herenwege
ontstoken bij consent van koper en verkoper is met den uitgang dezelfde koper gebleven
Jan Franciscus Wouters.
Akte N°

23 juli 1763

Compareerden Adriaen Verswijvel en Maria Sleeckx beiden gehuwden en ingezetenen
van Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan
Baptist Peeters in huwelijk met Maria Maes een som van vijftig guldens courant ... voor
welke kapitale penningen zij comparanten zijn overgevende aan Jan Baptist Peeters et
uxor in volle gebruik van zeker perceel land gelegen tot Zoerle omtrent “ de Gelindelse
voort “ # op den last van een loopen koren jaarlijks aan de H. Geest van Zoerle, groot
omtrent een halve zille. Palende oost Jacobus Heijlen zuid Jan Baptist Wouters van moeders
zijde, west Nicolaes Heijlen en noord het Tichelbergsstraatje ...
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelius Peeters en Jan
Peeters als getuigen.
Akte N°

16 juli 1763

Compareerden Franciscus Vermeerbergen en Marten Wilms als voogden voor Maria
Vermeerbergen Peetersdochter daartoe schriftelijk geautoriseerd bij consent, welke
comparanten bekenden verhuurd te hebben zeker hun comparant huis, schuur en verdere
aangelegenheden, met beemden, heiden en landerijen, zo en gelijk hetzelfde is bevallen aan
de verhuurster bij scheiding en deling en hetzelfde huis, landerijen en weiden gestaan en
gelegen omtrent de Plaetse van Olen genaamd “ het venne “ en dat aan Christiaen
Goossens actuele pachter die hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som van acht
en dertig guldens geld en negen en een helve veertel koren en dat voor een termijn van zes
jaar ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Hove en Joseph
Geerts als getuigen.
Inliggend blad:
Maria Elisabeth Vermeerberghen uwen broeder en oom versocht aen U oft gij met uwen
sin is gelijck wij u(w) huijs verhuert hebben soo moet gij den lesten geven van hout eer wij de
conditie sullen doen schrijven, dan voor negen veertelen even een half kooren ende acht en
dertig guldens voorlijf met hondert maten seepassen heeft te korten en voor het hout twee
hondert en vijftig stroo te leggen, nagelen en latten te korten. ootmoedigen dienaer,
Franciscus Vermeerberghen. Maria Elisabeth Vermeerberghen is content dat gij de
conditie laet schrijven.
Akte N°

12 juli 1763

Conditie en voorwaarden waarop Eerwaarde moeder van het gasthuis tot Herentals onder
den titel van Onze Lieve Vrouwe met overstaan van de Heer doctor Wilms en de Heer Van
Thendeloo als voogden en “ voorsorgers “ van het voorzegde gasthuis, publiekelijk zullen
verpachten “ hunne thiende “ resorterende onder Olen, omtrent Doeffen, Neerbuul en
Hoogbuul en andere plaatsen, zo en gelijk hetzelfde in gebruik is geweest “ thiende “ te
heffen bij Cornelis Laenen, Peeter Laenen en Joris Cluijts in koren, gerst, haver, evene,
boekweit en dat op de condities hier volgende. Ten eerste wordt hetzelfde verpacht met
hoogen en verdieren in graan of geld ... etc.
En is de voorzegde tiende dienvolgens door de notaris publiekelijk opgeroepen en is
dezelfde ingemijnd bij Peeter De Smedt voor 25 guldens en stelde hij zes hoogen en is
daarvoor gebleven aan de voorzegde Peeter De Smedt en stelde voor borg de notaris
Egidius Oniaerts. Aldus gedaan en verpacht binnen Olen, ten huize van mijn notariaat,
present Franciscus ’t Sijen en Jan Baptist Van Hove. Mede ondertekend Jfr. Clara Eggers
Akte N°

12 juli 1763

Conditie en voorwaarden waarop den Eerwaarde heer Van Den Broeck ten huize van mijn
notariaat zal verpachten in kwaliteit als possessor 16 “ het vroegmisse thindeken “ gelegen
onder Olen competerende aan de Cappellerije van Herentals, waarvan collator is den Edele
Heer Hertog van Hoogstraten en dat op de conditie hiervolgende. Eerst zo wordt hetzelfde
door hem possessor verpacht met hoogen en verdieren ...

16

Possessor: bezitter

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 91

Item soo wordt de selve verpacht op te haelen gelijck die van outs is geplogen soo van
cooren, geerst, haever, evie, boeckwijde, beginnende op “ het kercke block “ en “ groot
block “ en “ stuijckx broeckx hof “ tot aan en voorbij “ de scheede eijck “ omtrent Doeffen
en ingeval van eenigh onheil sal men sigh regulieren ...
Op de voorzegde voorwaarden is het voorzegde tiende opgeroepen en is ingemijnd om en
mits een som van drie en dertig guldens door Franciscus ’T Sijen Janssone en stelde de
koper twee hoogen en voor borg Peeter Anthonis. Actum ten dage, maand, jaar en plaats
als voorzegd, ter presentie van Joris Cluijts en Jan Baptist van Hove.
Akte N°

11 juli 1763

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Guilliam Van Ouijtsel in huwelijk met Anna Stevens, hij comparant
liggende ziek te bed en zij comparante gezond van hart, welke comparanten verklaarden bij
deze hun laatste wil te kondigen.
-

Eerst prelegateerden zij aan hun zoon voor zijn gedane diensten vijftig
guldens eens.

-

Waarmede zij testateuren komen tot de generale nalatenschap van hun
haafelijke en erfelijke goederen die zij gunnen en maken aan elkaar in volle
eigendom met macht aan de laatstlevende van erfgoederen te mogen
verkopen ten behoeve van enige schuld of voor de legitieme portie voor de
kinderen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Damseinde ten woonhuize van de testateuren, ter
presentie van Jan Cuijpers en Adriaen IJsermans, geburen als getuigen.
Akte N°

24 augustus 1763

Deze zegel dient tot de ingebonden verkoping van Jan Baptist Verheijen aan Peeter
Heijlen Martenssone inwoner op “ de schrans “ tot Olen.
Conditie en voorwaarden waarop Jan Baptist Verheijen Melchiorssone verklaarde verkocht
te hebben zeker perceel hooiwas gelegen op “ den mosbergh “ in het gebroekt onder Geel,
leenroerig onder de princesse en Vrouwe van Gheel gekomen van Adriaen Van
Genechten, groot omtrent zestig roeden ... Aanpalenden ... (leeggelaten). En nadat het
voorzegde perceel op de voorzegde condities publiekelijk was opgeroepen heeft daarvan als
laatste hooger geweest Peeter Heijlen Martenssone inwoner van Olen en heeft het in koop
aangenomen om en mits een som van vijf en vijftig guldens ...
Op 24 augustus 1763 verklaarde Peeter Heijlen Martenssone op het perceel hooiwas
gekomen van Adriaen Van Genechten Andriessone boven de som van vijf en vijftig (gls) en
verdieren alsnog twee hoogen te stellen, present Peeter Reijnders en Peeter Barre als
getuigen.
Akte N°

20 augustus 1763

Compareerde Marten Daems Martenssone inwoner van Noorderwijk, welke comparant
bekende verhuurd te hebben zeker zijn comparante hofstede gestaan aan het kasteel van
Noorderwijk, daar pachter op is wonende Jan Portemans en dat aan Guiliam Smedts in
huwelijk met … Geens, gehuwden van Broeckhoven, ten deze present dewelke verklaarde
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de voorzegde hofstede cum annexis alzo in huur te aanvaarden om en mits een som van
veertig guldens voorlijf en twaalf veertelen koren jaarlijks ... Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Verheijen en Cornelius Geerewaerts als getuigen.
Akte N°

3 augustus 1763

Compareerde Adriaen Maes in huwelijk met Anna Cluijts inwoners van Meren onder Olen,
welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van de collatores der Fondatie
van Heer Hendrick Swinnen cum suis tot Meren in de kapel Sancti Wilbrordi onder Olen,
een som van honderd (gls) wisselgeld ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel weide genaamd “ het sondaeghs veldt “ gelegen
tot Meren. Palende oost Adriaen Peeters erfgenamen met meer anderen, zuid de waterloop,
west Adriaen Van Nuten en noord Michiel nomine uxoris ... Groot omtrent twee honderd en
vijftig roeden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters
en Jan Peeters als getuigen.
Copijen voor Meeren:
Peeter Anthonis niet betaelt.
J. B. Verachtert niet betaelt.
Jan De Busser betaelt.
Peeter Heijlen Guiliamssone betaelt.
Jan Hermans betaelt.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben wegens Anna Cluijts weduwe
Adriaen Maes door haar zoon Cornelis Maes de hier voorstaande obligatie van honderd
guldens wisselgeld met de verlopen intrest tot op heden dato, daarmede komt deze te
cesseren dood en teniet, nu en ten eeuwige dage. Actum Olen 2 mei 1787. Mr. Van Bijlen
Pbr.
Akte N°

24 september 1763

Compareerden Hendrick Cools Janssone actueel inwoner der bijvang van Herentals welke
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Hendrick Verbist en Peeter
Cluijts kapelmeesters van Onze Lieve Vrouwe ter Gestelen onder Olen een som van vijf en
zeventig guldens courant ... Dezelfde penningen gekomen van de erfgenamen van Adriaen
Van Genechten Andriessone, voor welke comparant beloofde intrest te betalen ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel weide gelegen in “ den Honinck “ onder Olen.
Palende oost ... (leeg), zuid ... (leeg), west de Honinckstraat en noord Adriaen Douwen bij
koop. Groot omtrent een half bunder. Compareerde ten deze mede Anna Cools bejaarde
jonge dochter inwoonster van Olen, welke comparant verklaarde haar te stellen als borg.
Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Peeter Berre en Jan Cools als getuigen.
Akte N°

22 september 1763

Compareerde Catharina Bellens weduwe Peeter Bellens inwoonster van Doeffen onder
Olen, welke comparante bekende ontvangen te hebben van Joseph Peeters, een som van
twee honderd guldens ...
Comparante stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ de beffe “ gelegen tot
Schaatsbergen. Palende oost een straatje aan “ cransens heijde “, zuid de Teunsche straat
met de waterloop van Mr. Joseph Du Rijbreu en noord de erfgenamen Augustinus Oniaerts.
Groot omtrent drie zillen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van
Peeter Smedts en Cornelis Peeters als getuigen.
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Den ondergeschreven kapelmeester der Gestel kapel binnen Olen, met naam Hendrick
Verbist verklaarde ontvangen te hebben van Hendrick Cools Janssone een som van vijf en
zeventig guldens, waarmede het voorzegde kapitaal komt te cesseren dood en teniet mits
den intrest is voldaan tot op heden deze 29 spetember 1765.
Akte N°

17 september 1763

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerde Theresia Hemels en Peeter Helsen Martenssone getrouwd en ingezetenen
van Strateneinde, zij comparante verklaarde ziek te zijn en den comparant in goede
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun testament en ordonnantie van
laatste 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
laatst levende van hun beiden.

-

Komende tot de dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij de
haafelijke goederen aan elkaar gunnen in volle eigendom en aangaande hun
erfgoederen op hen gedevolveerd daarvan verklaarden zij deze ook te
gunnen aan elkaar met volle touchte en gebruik na de dood van de moeder
van den eerststervenden ... op last en restrictie dat de laatst levende ingeval
zijn enig kind of kinderen kwamen achter te laten eerlijk zullen moeten
opvoeden tot ze gekomen zijn tot den ouderdom van achttien jaar of tot ze
zelf hun kost kunnen verdienen en ingeval van geen kinderen de erfgoederen
na de dood van de laatstlevende van hun beiden te gaan volgens lokale
coustumen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Strateneinde onder Zoerle Westerlo, ten woonhuize, ter
presentie van Adriaen Soeten en Jan Douwen geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Dit

+ is het merk van Anna Theresia Van Hemelen verklaarde mits het beven van haar

hand niets anders te kunnen schrijven.
Akte N°

3 september 1763

Deze zegel met de volgende zegel dient tot de ingebonden conde van verkoping der erfelijke
goederen van Anna Cools en Jan Cools cum suis.
Conditie en voorwaarden waarop Anna Cools, Jan Cools en Marten Heijlen in huwelijk met
Catharina Janssens, Peeter Helsen als erfgenamen van Anna Jansens, Jan Baptist
Peeters in huwelijk met Maria Janssens, allen erfgenamen van Marten Cools en
Catharina Van Elsen laatste huisvrouw van Lamberti Geuens op heden den derden
september zullen verkopen verscheidene percelen zowel land als weide gelegen tot
Schaatsbergen onder Olen of daarom omtrent ... Ten eerste worden dezelfde verkocht in
courante munten met hoogen en verdieren ... Aldus zo zijn deze voorwaarden publiekelijk
voorgelezen ten huize van Egidius Oniaerts, present Guilliam Schuermans en Jan
Toormans als getuigen.
Ten eerste werd te koop gestelt zeker perceel erve genaamd “ den honinck “ eertijds twee
percelen. Palende oost Jan Jacobs erfgenamen, zuid Jan Vermeerberghen kinderen, west
de Honinckstraat en noord Adriaen Douwen. Groot omtrent honderd dertig roeden en heeft
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na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Adriaen Bellens om en mits een
som van honderd en zestig guldens en stelde de koper bovendien acht hoogen, present
Peeter Anthonis en Jan Thoormans. Op den vierden september 1763 compareerde Adriaen
Bellens en verklaarde op de bovenstaande koopsom nog acht hoogen te stellen, present
Adriaen Van Den Bruel en Jan Verboven als getuigen. Op heden 22 september 1763 de
kaars van ’s herenwegen ontstoken zijnde met consent van koper en verkoper is met den
uitgang dezelfde koper gebleven Adriaen Bellens.
Ten tweeden zo is te koop gestelt zeker perceel zaailand genaamd “ den lammerblock “ tot
Schaatsbergen. Palende oost verkopers erve, zuid Adriaen Verstockt, west de erfgenamen
Christiaen Bouwen en noord Jan Jacobs erfgenamen. Heeft daarvan den handslag
ontvangen Jan Peeters om en mits een som van twee en veertig guldens en stelde de koper
bovendien zes hoogen, present Peeter Anthonis en Jan Thoremans als getuigen. Op 22
september de kaars van ’s herenwegen ontstoken zijnde is koper gebleven Jan Baptist
Peeters in naam van Anna Cools, present Wilm Meir, Joris Cluijts en Jan Van Hove
schepenen.
Ten derde is te koop gestelt zeker zeker perceel erve genaamd … (leeg) gelegen achter het
binnenveld van Michiel Oniaerts. Palende oost Michiel Oniaerts, zuid Adriaen Douwen
nomine uxoris en heeft daarvan met publieke oproeping den handslag ontvangen om en mits
een som van vier en veertig guldens Anna Cools en stelde zij bovendien drie hoogen,
present Peeter Anthonis en Adriaen Bellens als getuigen. Op 22 september 1763 de kaars
van ’s herenwegen ontstoken zijnde is koopster gebleven Anna Cools, present Wilm Meir,
Joris Cluijts, Jan Van Hove, Adriaen Van Nuten en Jan Molenberghs schepenen.
Ten vierde is te koop gestelt zeker perceel erve, groot een half derdel in “ de langels “ bij
Neerbuul. Palende oost pachter Bulckens nomine uxoris, west en zuid Jan Sprengers
erfgenamen en noord het straatje en de loop. Heeft daarvan den handslag ontvangen Anna
Cools, om en mits een som van tien guldens en stelde de koopster vijf hoogen, present
Peeter Anthonis en Adriaen Bellens. Op 22 september 1763 de kaars van ’s herenwegen
ontstoken zijnde is koopster gebleven Anna Cools, present Wilm Meir, Joris Cluijts, Jan Van
Hove, Adriaen Van Nuten en Jan Molenberghs schepenen.
Ten vijfden is te koop gestelt zeker perceel zowel kwebbe als beemd gelegen aan “ de
Poesdijck “. Palende oost de Poesdijck, zuid Hendrick Heijlen kinderen, west Gijsbrecht
Lemmens en noord Peeter Cluijts en heeft daarvan den handslag ontvangen Anna Cools
om en mits een som van zes (tien) guldens en stelde de koopster bovendien vier hoogen,
present Peeter Anthonis en Michiel Wilms. Op 22 september 1763 de kaars van ’s
herenwegen ontstoken zijnde met consent van koper en verkoper is koopster gebleven
zonder enige verhoging Anna Cools, present Wilm Meir, Joris Cluijts, Jan Van Hove,
Adriaen Van Nuten en Jan Molenberghs schepenen.
Akte N°

30 oktober 1763

Compareerden Franciscus Proost en Joris Cluijts als voogden over de kinderen Peeter
Van Eijnde en Elisabeth Jacobs, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan
Franciscus Vervoort 17 en Anna Van Reusel zeker hun hofstede gelegen tot Boekel onder
Olen aan den Heikant, groot de zaailanden omtrent vier bunderen en weiden en beemden
groot drie bunderen, met de heiden die den huurder zeer wel betreden heeft en aan hem
zeer wel bekent zijnde en dat om en mits een som van vijf en zeventig guldens en vier en
twintig veertelen koren jaarlijks.

17

Franciscus Vervoort afkomstig uit Zoerle en Anna Van Reusel afkomstig uit Morkhoven.
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Compareerde ten deze mede Jan Van Reusel zwager van den pachter dewelke verklaarde
zich te stellen als borg. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam
Van Mechelen en Cornelis Peeters als getuigen. Mede ondertekend Peeter Hermans.
Akte N°

16 oktober 1763

Compareerde Maria Bax weduwe Peeter Heijlen inwoonster van Noorderwijk ten deze
bijgestaan met Guilliam Heijlen haar zwager als voogd, welke comparant bekende
ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Bellens Geertssone in huwelijk met Anna
Catharina Peeters een som van driehonderd guldens courant ...
Comparante stelde tot pand haar part en deel op haar verstorven van haar dochter Anna
Barbara Heijlen. Aldus gedaan en gepasseerd op 16 oktober 1763, ter presentie van
Jacobus Heijlen en Joannes Franciscus Bax.
De ondergeschrevene Anna Catharina Peeters in huwelijk met Adriaen Bellens bekende
en verklaarde ontvangen te hebben het bovenstaande kapitaal van drie honderd guldens met
de verlopen intrest van dien tot op hede, zodat dezelfde obligatie mede komt te cesseren,
dood en teniet, nu en ten eeuwige dage. Actum Olen 19 februari 1777. Anna Catharina
Peeters.
Akte N°

16 oktober 1763

Compareerden Guiliam Helsen in huwelijk met Catharina Govaerts ten deze present,
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter Helsen in
huwelijk met Anna Maria Heijlen, een som van honderd dertig guldens courant ...
Comparanten stelden tot pand zeker perceel land genaamd “ den uijterstennoodt “ gelegen
tot Strateneinde omtrent “ de haert “. Palende oost “ de biesdelle “, zuid de straat, west Jan
Verlinden en noord het straatje. Groot honderd roeden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen, ter presentie van Adriaen Helsen en Marten Helsen kinderen van de comparant als
getuigen.
Akte N°

8 oktober 1763

Compareerden Matheus Verbist Adriaenssone inwoner van Grese, welke comparant
bekende verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis met de schuur en binnengeleg
samen groot omtrent een half bunder aan hem competerende bij koop tegens de
erfgenamen Guiliam Verluijten en dat aan Hendrick Dirckx Janssone die hetzelfde in huur
accepteerde om en mits een som van veertien guldens geld en zes “ meuken “ koren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Barre en Cornelius
Peeters als getuigen.
Akte N°

14 november 1763

Compareerden Peeter Cloots Peeterssone inwoner van Vorselaar op “ de plijn “ in huwelijk
met Maria Mols, welke comparant verklaarde verkocht en in wettige erfdom overgegeven te
hebben aan Jan Bosmans in huwelijk met Lucia Verwimp inwoner van Nijlen, zijn eerste
comparants kinds gedeelte in de erfelijke goederen, allen gelegen onder de Heerlijkheid van
Oevel om en mits een som van vijftig guldens waarvan deze is diendende voor volle
afkwijting ... en belovende dienvolgens aan de voorzegde verkochte goederen geen recht
van eigendom meer te hebben maar de voorzegde Jan Bosmans in zijne stede te stellen ...
welke Jan Bosmans verklaarde hetzelfde part en deel alzo te accepteren voor zijn
nakomelingen ...
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Amand Gebruers en Jan Meir
als getuigen hiertoe aanzocht. Mede ondertekend Adriaen Daems Janssone.
Deze som is geschoten door Anna Barbara Verwimp en Jan Boschmans had dat maar
geaccepteert in haar naam.
Akte N°

3 december 1763

Akte sterk beschadigd. Compareerden Jan Baptist Verdonck Jan Baptistssone in huwelijk
met Maria Dimphna Mertens inwoner van Stelen gehucht van Geel, welke comparant
bekende ontvangen te hebben uit handen van den Eerwaarde heer Van Bijlen honderd
guldens courant ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel zaailand genaamd “ den ...wegh “ gelegen onder
... Palende oost den heer geldschieter, zuid Peeter Segers, west het boven straatje en noord
de erfgenamen Jan Van Lu… Los en vrij en onbelast en vijftig guldens chijns ...
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Not. 6003: 1764

Index 18 van alle acten gepasseerd voor den notaris Eg. Oniaerts in den jare
1764 binnen den Dorpe van Oolen.

18

Nr. 1

Het testament van Peeter Verachtert en Catharina Hollans

Nr. 2

Condities van Andries Wuijts.

Nr. 3

Akte van de erfgenamen van Peeter Wuijts en Anna Cluijts.

Nr. 4

Testament van Willem Doos met zijn kinderen.

Nr. 5

Conditie van Jan Meir huis aan Jan Verbeucken.

Nr. 6

Obligatie tot last van Catharina Bleerinckx.

Nr. 7

Cassering van het testament Catharina Bruijnseels

Nr. 8

Obligatie van Maria Van De Weijer bijgstaan met Joris Cluijts.

Nr. 9

Obligatie van 125 gls. Marten Bleerinckx en Anna Catharina Van
Castel.

Nr. 10

Huur van de huizinge van meester Durijbreu

Nr. 11

Obligatie van 75 gls. tot last van Adriaen Verstappen en M. E.
Hendrickx aan Jan Verstappen.

Nr. 12

Obligatie tot last van Elisabeth Wouters

Nr. 13

Conditie van de huizinge van Maria Verboven ...

Nr. 14

Testament van Dimphna Cools ...

Nr. 15

Conditie voor de huizinge van Jan Peeters.

Nr. 16

Conditie van de huizinge van Jan Laenen en Merten Laenen.

Nr. 17

Conditie van de huizeinge Jan Laenen en Merten Laenen aan Jan
Wuijts.

Nr. 18

Obligatie tot last van Elisabeth Meermans weduwe Bastiaen
Steijnen.

Nr. 19

Obligatie tot last van de weduwe Jan Meermans.

Nr. 20

Obligatie tot last van dezelfde.

Index is sterk beschadigd, de eerste bladzijde is afgescheurd.
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Nr. 21

Akkoord van Maria De Winter en haar kinderen.

Nr. 22

Conditie van vroege mis tienden.

Nr. 23

Testament van Jan Vermeerbergen.

Nr. 24

Huur van de weduwe Jan Bogaerts aan Daniel Doos.

Nr. 25

Obligatie tot last van Hendricus Norbertus Wuijts.

Nr. 26

Obligatie tot last van Adriaen Van Goubergen.

Nr. 27

Conditie van Adriaen Bellens aan meester Verelst.

Nr. 28

Obligatie tot last van Hendricus Norbertus Wuijts.

Nr. 29

Procuratie van Juffr. Anna Cornelia Jansens

Nr. 30

Testament van Peeter Peeters ...

Nr. 31

Obligatie tot last van Guilliam Helsen.

Nr. 32

Conditie van Jan Sprengers kinderen aan Peeter Wouters.

Nr. 33

Conditie van de erfgenamen Peeter Van Bijlen.

Nr. 34

Testament van Juffr. Anthonissen begijntje.

Nr. 35

Obligatie tot last van Jan Franciscus Wouters.

Nr. 36

Akkoord van Maria Anna Coomans en Susanne Coomans.

Nr. 37

Transport van Adriaen Soeten Guiliamssone.

Nr. 38

Testament van Geeraert Wouters en Elisabeth Verboven.

Nr. 39

Transport van Jan Stijnen aan Marten Daems Buul.

Nr. 40

Testament van Anna Maria Verdaet

Nr. 41

Conditie van verkoop, verkocht aan Jan Tourfs.

Nr. 42

Obligatie tot last van Machiel Verhoustraeten.

Nr. 43

Procuratie van Petrus Martinus Boonaerts.

Nr. 44

Scheiding en deling van de erfgenamen Peeter Cempenaers en
Catharina Witvrouwen.

Finis Anni 1765
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Dit jaar was heel nat en het was op vele plaatsen een slechte koren oogst. In den mei was er
een gevecht tot Tongerlo waar dat er eenen werdt doodgeslagen met naam Bernardus 19 die
in dienst was van onse “ Coninginne “ en was geboortig van Tongerlo.

Akte N° 1

18 januari 1764

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Catharina Hollans en Peeter Verachtert beiden gehuwden en ingezetenen
van Oevel in “ de croon “ welke comparanten met hun tegenwoordige gezondheid
verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen op de manieren hiervolgende:
-

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

-

Dispositie van hun haafelijke effecten waarbij ze verklaarden deze te geven
aan elkaar in volle eigendom en aangaande hun erfelijke goederen deze
geven ze ook aan elkaar met volle touchte en gebruik ...

-

Willende dat al hun ongegoede renten van zevenhonderd guldens zullen
behouden den nature alsof dezelfde op hun patermoniale en matermoniale
goederen ... op last en restrictie dat de laatstlevende hun kinderen nu
hebbende en alnog met Gods gratie te verwekken, eerlijk op te voeden tot ze
gekomen zijn tot een behoorlijke ouderdom en dan ieder van hen honderd
guldens eens te geven ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize van de testateuren, ter presentie
van Peeter Ennekens en Jan Wouters geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 3

6 februari 1764

Compareerden Jan Peeters en Jan Baptist Cluijts als efgenamen van Anna Cluijts in
huwelijk gehad hebbende Peeter Wuijts ter ene zijde en Dimphna Wuijts ten deze
bijgestaan met Adriaen Van Dingenen ter andere zijde, inwoners van Oevel, welke
comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn in de materie van scheiding en deling
zo gelijk hier volgde:
Ten eerste verklaarden de eerste comparanten in eigendom over te geven en af te staan aan
en ten behoeve van de tweede comparante, twee honderd en vijftig guldens staande tot last
van Adriaen Van Dingenen tot Oevel ...
Waartegen de tweede comparanten hebben overgegeven ten overstaan van de eerste
comparant een rente van tweehonderd guldens courant staande tot last van Jan Bellens nu
dezelfde zijn kinderen Cornelis Bellens en Anna Bellens met al de verschenen intresten en
degene te verschijnen. Met vijftig guldens staande tot last van Elisabeth Wouters en
19

Zie begravenissen PR Tongerlo: 15 mei 1764 Bernardus Bartholomeus (soldaat).
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Marten Goor binnen Olen en dat in rescouter van het part en deel dat de eerste
comparanten enigszins zouden kunnen of mogen competeren in zekere plek land gelegen
onder Olen Buul aan het Missenstraatje gaande van De Plaetse naar Neerbuul ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Sr. Van Hove ook notaris en Marten Daems als getuigen hiertoe aanzocht. Nota dat Jan
Baptist Cluijdts verklaarde aan te nemen de twee heiden gelegen onder Olen op de last
van chijns en beden, waarvoor de ondergetekende Jan Baptist Cluijdts wenste te geven
den profecant en daarmede te geven de volle eigendom ...
Akte N° 4

13 februari 1764

Compareerden Willem Doos laatste weduwnaar Anna Peeters inwoners van ILLe onder
Tongerlo enerzijds en Guilliam Nuijens in huwelijk met Catharina Doos, Peeter Doos en
Adriaen Doos ter andere zijde, welke comparanten verklaarden samen tot akkoord
gekomen te zijn over de nalatenheid van hun vader, om enkele kwesties te voorkomen of die
zouden kunnen voorvallen.
Ten eerste kwam men tot akkoord dat Adriaen Doos zal moeten afgeven vijf en zeventig
guldens gelijk Guilliam Nuijens heeft genoten en zal Peeter Doos moeten genieten drie
veertelen koren eens, mits zal worden kwijtgescholden al het gene aan den eersten
comparant schuldig was over het bewonen van hun gemeenzame goederen.
Item wilde den eerste comparant dat hij moet begraven worden met een eerlijke manier en
bovendien doen celebreren om dertig guldens missen van requiem voor lafenis zijner ziele,
en zal bovendien door de tweede comparanten moeten geveven worden aan Wilboort
Nuijens des eerste comparants beste “ casack ende cravat “ omdat hij over dezelfde peter
en grootvader was en tevens tot gedenkenis om zijn ziel gedachtig te wezen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen ILL onder Tongerlo, ten woonhuize van den eerste
comparant, ter presentie van Nicolaes Raijmakers en Peeter Helsen geburen als getuigen.
Akte N°

15 februari 1764

Compareerden Jan Meir inwoner van Olen en weduwnaar van Dimphna Caers, welke
comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Verbeucken in huwelijk met Anna
Kempenaers zeker zijn comparante huizinge met weide en heide en landerijen zo en gelijk
hetzelfde in gebruik is geweest bij Adriaen Heijlen en Catharina Van Hove, gestaan en
gelegen in het Dorp van Olen, en dat om en mits een som van acht en twintig guldens voorlijf
en vijf veertelen koren jaarlijks ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Anthonis en Amandus
Gebreurs als getuigen.
Akte N° 2

18 januari 1764

Conditie en voorwaarden waarop Andries Wuijts in huwelijk met Elisabeth De Ceuster
inwoners van Noorderwijk.
Compareerden Andries Wuijts in huwelijk met Elisabeth De Ceuster inwoners van
Noorderwijk, welke comparanten verklaarden publiekelijk verkocht te hebben met oproepen
des dienaars Jan Peeters binnen Noorderwijk, zeker perceel beemd genaamd “ den
crommen bemdt “ gelegen in “ de vender huijsen “ onder Noorderwijk. Groot omtrent ...
(leeg). Palende oost den heer Baron van Noorderwijk zuid Sr. Schobroeck, west Jan Baptist
Wuijts en noord ... (leeg).
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Chijnsroerig aan den heer Prelaat van Tongerlo ... en dat aan Peeter Bulckens en
Franciscus Kempenaers ook inwoners van Noorderwijk, om en mits een som van twee
honderd guldens courant, ter presentie van Jan Peeters en Jan Van Hout. Aldus gedaan en
gepasseerd op 18 februari 1764, ter presentie van Cornelis Peeters en Cornelis Wouters als
getuigen. Mede ondertekend Maria Theresia Kempenaers huisvrouw van Peter Bulkens.
Op negen maart 1764 compareerde Anna Verluijten huisvrouw van meester Joseph
Philiph Du Rijbreu, welke comparante verklaarde boven de koopsom en al de gestelde
verdieren alsnog vijf hoogen te stellen, present Cornelis Geerewaerts en Franciscus Claes
als getuigen. Op 12 maart 1764 compareerde Mr. Joseph Philiph Du Rijbreu en verklaarde
op het voorzegde perceel beemd alsnog twee hoogen of verdieren te stellen, present
Geeraerd Wouters en Hendrick Norbertus Oniaerts. Op heden 12 maart 1764 de kaars van
’s herenwegen ontstoken met wederzijds consent, is met den uitgang dezelfde koper
gebleven mr. Joseph Philiph Du Rijbreu. Coram de heer meijer Van Roij, Marten Daems,
Peeter Wouters en Guil. Heijlen.
Akte N°

24 maart 1764

Compareerde Catharina Bleerinckx in huwelijk met Adriaen Peeters, eerste maal weduwe
Hendrick Meir, inwoonster van Olen, bijgestaan met mij notaris in plaats van een voogd,
welke comparante bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Bellens in
huwelijk met Anna Catharina Peeters weduwe Cornelis Heijns, een som van honderd en
zes guldens ...
Comparante verklaarde tot pand te stellen haar persoon en goederen, roerende en
onroerende en wel speciaal de erfgoederen op haar competerende verstorven van haar zoon
Hendrick Meir ...
Bijgevoegd: #
Op heden 9 april 1749 zo is gecompareerd Hendrick Meir en Catharina Beirinckx,
gehuwden voor getuigen hier na te noemen, dewelke (verklaarden) ontvangen te hebben
van Jan Meijnten en Elisabeth Meir, een som van honderd en zes guldens courant geld ...
de redemptie zal mogen geschieden met gelijke honderd en zes guldens met zijn volle pacht
à rate van tijde waarvoor zij zijn verbindende have en erve hebbende en verkrijgende onder
verbintenis en obligatie om deze rente te goeden en te hyphotekeren op sufficiente panden.
Actum ten dage als boven, present Merten Meijnten en Willem Meir getuigen. Aldus gedaan
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Hove en Hendricus Meir als
getuigen.
Ontfangen den intrest van Adriaen Peeters en Cathrien Bleerinckx tot half meert van het
jaar 1763 en 1764.
Den ondergeschrevene bekende ontfangen te hebben van Catharina Bleerinckx honderd
en zes guldens in volde van het bovenstaande kapitaal van honderd en zes guldens met al
de verlopen intrest tot op heden datum dezer 24 maart 1764. Joannes Van Lommel.
Akte N°

27 maart 1764

Compareerde Catharina Bruijnseels weduwe Michiel Verswijvel ter ene zijde bijgestaan
met Adriaen Verswijvel, Peeter Verswijvel en Peeter Verheijden in huwelijk met Anna
Maria Verswijvel des voorzegde Michielskinderen, inwoners van Noorderwijk, welke
comparante verklaarden te revoceren, dood en teniet te doen haar testament met wijlen haar
man gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 8 februari 1753, willende haar tot hiertoe te
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willen houden aan de lokale coustumen en verklarende zonder enig verdere dispositie te
overlijden en dat ten gunste van haar kinderen van Michiel Verswijvel, op last en restrictie
aan haar revocanten jaarlijks zullen moeten geven drie veertelen koren en een veertel
boekweide en een half roede rus te slagen in den beemd. Bovendien haar vrije woning,
staande op ’s herengrond tot Plassendonck bij de eerste comparant met wijlen haar eerste
man getimmerd. Dit zegde te wezen het minnelijk akkoord en overeenkomst ...
Aldus gedaan en gepasseerd, op het kantoor van mij notaris ter presentie van Guilliam Van
Mechelen en Cornelius Peeters als getuigen.
Akte N°

2 mei 1764

Compareerden Maria Van De Weijer laatste weduwe van Peeter Laenen, ten deze
bijgestaan met Joris Cluijts als man en voogd, welke comparant bekende ontvangen te
hebben van de Colatores van de Fondatie van de heer Hendricus Swinnen cum suis
binnen Meeren onder Olen, een som van honderd guldens wisselgeld ... Zijnde dezelfde
penningen komende van Anna Smedts weduwe Adriaen Van Hove smid in zijn leven
binnen het dorp van Olen (Buul) en door hem aangenomen van Adriaen Van Houdt ...
Comparante is verbonden en tot pand stellende de erfelijke goederen geconkwesteerd met
wijlen haar man Peeter Laenen waarop gestaan heeft de rente van honderd guldens,
gestaan hebbende tot profijt van Cornelis Laenen Adriaenssone, gepasseerd voor mij
notaris en getuigen op ... (leeg) 1753, die met de voorzegde penningen aan Peeter Deckers
heden is afgekweten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis
Peeters en Cornelis Cluijts als getuigen.
Comparit Amand Van Houdt, Peeter Deckers, vertonende de vereffening van honderd
guldens wisselgeld in afkwijting van de hier voorstaande obligatie, ondertekend M. Van
Bijlen Pbr op datum van 25 oktober 1778, zodat dezelfde daarmede komt te cesseren dood
en te niet. 7 maart 1779.
Akte N°

2 mei 1764

Compareerden Marten Bleerinckx in huwelijk met Anna Catharina Van Castel, inwoners
van Meeren, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van de
Collatores der Fondatie van den Eerw. heer Hendricus Swinnen cum suis, een som van
honderd en vijf en twintig guldens gekomen van Geeraerdt Bellens en Theresia Verluijten
zijn huisvrouw ...
Comparant stelde tot pand zijn huis, schuur en binnengeleg, groot omtrent twee honderd en
twintig roeden. Palende oost de kinderen Adriaen Van Castel en Anna Blerinckx, zuid de
Meerensche straat, west Jan Heijlen en noord Jan Mertens kinderen. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joris Cluijts en Peeter Deckers als getuigen.
Akte N°

11 mei 1764

Compareerden Maria Blampaerts weduwe van Adriaen Daems ten deze bijgestaan met
Jan Daems haar oudste zoon, welke comparanten verklaarden in huur aangenomen te
hebben van Mr. P. J. Durijbreu koster in Noorderwijk, zeker huis met schuur, weiden,
landerijen, beemden en heiden, zo en gelijk hetzelfde bij hun actueel in gebruik is, gestaan
en gelegen tot Hezewijk onder de jurisdictie van Noorderwijk, nu genaamd “ het paradijs “,
dit op last dat de huurders jaarlijks alle dorpslasten moeten betalen en tevens om en mits
een som van zeventig guldens voorlijf en één en twintig veertelen koren jaarlijks te betalen
ten huize van de verhuurder met en volgens “ het spijker “ der stad Lier.
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Gereserveerd het schaarhout aan de weide waar het huis op staat als mede aan “ het
molenblock “. Item reserveerde de verhuurder “ de watergracht “ aan het huis om vissen op
te zetten. Item sal pachter jaarlijckx mogen slagen drij roeden rusch op “ de slept “ onder
Oolen. Item sal den pachter jaerlijckx moeten geven aen de verhuerders in den Bavo mistijd
een vierdel botermelk in twee partijen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Mr. Jacobus Willems en
Joannes Augustinus Verheijen als getuigen.
Akte N°

12 mei 1764

Compareerde Adriaen Verstappen Peeterssone in huwelijk met Maria Elisabeth
Hendrickx inwoners van ILLe onder Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te
hebben uit handen van Jan Verstappen zijn broer een som van vijf en zeventig guldens
courant ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel hooiwas gelegen aan het Zoels broeck onder
Parwijs. Palende oost Marten Lemmens, zuid de kerk van Parwijs, west Nicolaes Heijlen
kinderen en noord “ de geuve laecke “. Groot een derdel. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Hendricus Norbertus Oniaerts
en Cornelis Peeters als getuigen.
Deze obligatie is gekweten aan Jan Verstappen met gelijke som blijkens vereffening op
datum van 13 mei 1771, zodat dezelfde komt te cesseren dood en teniet, nu en ten
eeuwigen dage.
Inligend blad:
Den ondergeschreven bekende ten volle voldaan te zijn van Adriaen Verstappen zijnen
broeder van alzulke obligatie van vijfenzeventig guldens als hij Adriaen Verstappen had ten
behoeve van den ondergeschrevene, ingevolge akte gepasseerd voor wijlen den notaris
Oniaerts in dato 12 mei 1764 met de intresten van dien, zodat den ondergeschreven
consenteerde in de cassatie der gemelde obligatie. Actum 23 mei 1781. Jan Verstappen.
Akte N°

20 mei 1764

Compareerde Elisabeth Wouters weduwe Marten Goor, ten deze bijgestaan met Adriaen
Van Den Bruel welke comparante bekende ontvangen te hebben uit handen van Hendrick
Verbist kapelmeester van de Gestel kapel binnen Olen, een som van vijftig guldens courant
...
Comparante stelde tot pand zeker perceel genaamd “ de herstraeten dries “. Palende oost
Adriaen Van De Goir erfgenamen, zuid de kerk van Olen, west Peeter Anthonis en noord de
baan naar Herentals. Groot een half bunder. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Martinus Sprengers en Adriaen Van Den Bruel als getuigen.
Akte N°

24 mei 1764

Compareerde Anna Verboven weduwe Peeter Helsen, welke comparante bekende
verhuurd te hebben haar comparante hofdstede met huis, hof, stal, schuur het klein huisje,
weiden en heiden, beemden en landerijen, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij
Hendrick Meir en Christina Verstrepen, ten deze present die hetzelfde in nieuwe huur
accepteerden mits hetzelfde bij hen zeer wel bekent met hun tegenwoordig gebruik in
pachterij tot Oosterwijk onder Tongerlo ...
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En dat om en mits een som van twee en vijftig guldens voorlijf en zes en twintig veertelen
koren en een veertel boekweit, 25 ponden boter en ¼ botermelk, de boter te leveren omtrent
Aller Heiligen dag. Item sal pachter alle vijf jaeren mogen cappen het schaerhout aan de
stree, een paert naest Dielis Verstappen erve ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelius Peeters en Geeraerdt
Wouters als getuigen.
In de marge:

Aen Juffr. Helsen Geertsdochter moet pachter boven hetgene voorzegd
jaarlijks betalen boven de dorpslasten twee veertelen coren en acht
guldens tien stuivers sonder eenig gesagh aen’t hout in gevolge dese
conde ...

Akte N°

30 mei 1764

Testament:

in nomine domini

Compareerden Dimphna Cools weduwe Jan Luijten nu in huwelijk met Amandus
Eijckmans nu inwoners van Oevel op “ het heijeijnde “ beiden in goed gezondheid, welke
comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen in de manieren 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
laatst levende van hun beiden.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen, eerst wilden zij testateuren dat na
hun overlijden zullen nagedaan worden voor ieder tien missen van requiem
tot lafenis hunner zielen waarna zij hun haafelijke en erfelijke goederen aan
elkaar gunnen en geven in volle eigendom, met toestemming indien de
testatrice in haar vooraflijvigheid komt zal de testateur alle nalatentheid
mogen verkopen in geval van noodzakelijkheid en den overschot van den
testateur na zijn dood te gaan op de kinderen van de testatrice verwekt met
Jan Luijten haar eerste man tot verhaal van hun legitieme portie ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Peeter De Smedt en Jan Baptist Soeten als getuigen.
Akte N°

4 juni 1764

Compareerde Jan Peeters inwoner van Noorderwijk, welke comparant verklaarde verhuurd
te hebben zeker zijn comparant huis, schuur, hof met de landerijen, weiden en heiden zo en
gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is onder Olen in het gehucht Meeren, met den hooiwas
onder Geel en dat aan Adriaen Maes en zijn huisvrouw ten deze present die hetzelfde in
huur accepteerden om en mits een som van vijf en twintig guldens voorlijf en dertien
veertelen goed leverbaar koren jaarlijks te leveren ten woonhuize van den verhuurder ... en
dat voor een termijn van twaalf jaar. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie
van Jan Thooremans en Cornelis Peeters als getuigen.
Akte N°

16 juni 1764

Compareerden Jan Laenen en Marten Laenen Adriaenskinderen daar moeder af leeft
Catharina Blampaerts, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun
comparant huis en schuur met weiden, heiden en landerijen zo en gelijk hetzelfde in gebruik
is geweest bij Daniel Doos en Maria Menten dan dat daar is bijgevoegd een half bunder
zaailand gelegen in “ de langels “, een perceel hooiwas in “ het sammels broeck “
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hangende met Jan ’T Seijen pachter en “ het wouwerken “ achter Marten Daems,
waartegen is afgenomen “ de vennekens “ in “ de langels “ en zal mogen wegen over de
langels van den pachter Jan Wuijts op behoorlijk seizoen en dat aan Peeter Helsen
Norbertussone 20 ten deze present die hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som
van veertig guldens voorlijf en drie en twintig veertelen koren, en dat voor een termijn van
zes jaar ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Wuijts en Jaspar
De Backer als getuigen.
De huur van het huis van Marten Laenen aan Jan Wuijts en Dimphna Dils verder gezet
voor zes jaar op de conditie van 16 juni 1764 dan dat Jan Wuijts moet geven de kosten aan
de werklieden tot het doen van reparatie hetzij van metsers of timmerlieden zonder iets
daarvoor te vragen en zal Marten Laenen mogen aannemen de heide omtrent “ theunis
berghe “ om met mast te bezaaien als het hem zal believen, dit zegden te wezen de verder
zetting van huur. Actum 26 mei 1770 en hebben deze behoorlijk ondertekend, waartegen zal
mogen kappen het schaarhout op “ den haersacq “ alle vijf jaren.
De bovenstaande huur werd verder gezet voor drie jaar en ingeval van geen opzegging voor
Bavomisse dat des verhuurders kinderen hetzelfde zouden mogen nodig hebben bij huwelijk,
mits gevende voor jaarlijks voorlijf 45 guldens en graanpacht als boven, mits betalende het
klaverzaad dat dezelfde zal hebben verzaaid, ingeval het voor drie of zes jaar werd
opgezegd.
Inliggend blad:
Compareerden Peeter Verboven Janssone inwoner van Meeren welke comparant
verklaarde aan te nemen van Marten Laenen en Jan Laenen de stede van Neerbuel alwaar
Peeter Helsen op is wonende volgens conditie gepasseerd voor den notaris op 16 juni 1764
en dat voor vier jaren in te gaan half maart 1767 op de conditie dat “ de langel “ moet
achterom wegen. In teken der waarheid hebben deze ondertekend op 7 juni 1766, Peeter
Verboven, Jan Laenen en Martinus Laenen.
Akte N°

16 juni 1764

Compareerden Jan Laenen en Marten Laenen Adriaenskinderen met consent van hun
moeder Catharina Blampaerts, welke comparanten bekenden verhuurd te hebben aan Jan
Wuijts in huwelijk met Dimphna Dils, inwoners van Oevel hun hofstede gestaan tot
Neerbuul onder Olen, waar actueel als pachter op woonde Hendrick Doos en zo en gelijk
hetzelfde aan Hendrik Doos in gebruik is geweest dan dat daar afgaat een half bunder land
in “ de langels “ en den hooiwas in “ het sammels broeck “ waartegen hij pachter zal
aanvaarden “ het wouwerken “ achter Marten Daems, waartegen zal aanvaarden den
pachter “ de vennekens “ in “ de langels “. De meerrest aan den huurder bekend, zo hij
verklaarde mits aan hem zeer wel bekent, dienvolgens hetzelfde in huur is accepterende om
en mits een som van twee en veertig guldens voorlijf en zes en twintig veertelen koren Lierse
maten ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Heijlen en Hendrick
Mertens als getuigen.
Akte N°

2 juli 1764

Compareerden Elisabeth Meermans Jansdochter weduwe Sebastiaen Stijnen en
Hendrick Coolbonders in huwelijk met Maria Elisabeth Stijnen tot hetgene nabeschreven
geautoriseerden van de voorzegde Maria Elisabeth Stijnen de eerste comparants dochter
volgens haar schriftelijk consent alhier gelezen, allen inwoners van Lichtaart, welke
20

Norbertus Helsen afkomstig van Zoerle Westerlo x met Dymphna Govaerts afkomstig uit Zoerle.
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comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Elisabeth Verboven weduwe
Marten Meermans, een som van honderd en zeven en vijftig guldens courant ...
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ de bruelen “ gelegen onder
Olen in “ de weijbemt “ groot een derdel. Palende oost den Boekelsen aard, zuid Jan
Jacobs erfgenamen, west Guiliam Heijlen nomine uxoris primithari en noord Peeter Cluijts
Martenssone ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus
Bavo Kempenaers en Emanuel Verlinden als getuigen.
Inliggend blad:
de ondegrschrevene Elisabeth Stijnen verclaert te geven eeuwighe ende onwederroepelijke
macht en procuratie aen Hendrick Coolbonders om beneffens haer moeder Elisabeth
Meermans over te geven aen Elisabeth Verboven weduwe Marten Meermans seker
parcheel weijde genaempt “ de bruelen “ gekomen van Jan Meermans vader ende
grootvader ende aen nimandt anders. Actum desen derden juli 1764.
Akte N°

2 juli 1764

Compareerden Elisabeth Verboven weduwe Marten Meermans en Maria Meermans haar
dochter ten deze bijgestaan met Adriaen Verboven wettige aangestelde voogd, welke
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Bellens in huwelijk
met Anna Catharina Peeters, een som van twee honderd guldens ...
Comparanten stelden tot pand zeker huis, hof en binnengeleg gestaan en gelegen onder
Boekel aan “ den gansen voedt “ onder Olen. Palende oost de straat, zuid Catharina
Bellens, west de kinderen Anna Heijns en noord het Bijlens straetken. Tot slot zekere weide
“ de geerkens “ gelegen omtrent “ de meeren “ onder Olen. Palende oost Marten Laenen,
zuid Marten Verbist erfgenamen, west Marten Wilms en noord Peeter Van Bijlen kinderen.
Groot een zille ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Geeraerdt
Wouters en Cornelis Peeters als getuigen.
Den ondergeschrevene Adriaen Bellens weduwnaar Anna Catharina Peeters en
Franciscus Heijns zoon van wijlen dezelfde Anna Catharina Peeters bekenden mits deze
ieder voor de helft ontvangen te hebben van Anthoni Smolders een som van twee honderd
guldens vermeld in bovenstaande obligatie tevens voldaan te zijn van den intrest tot op
heden datum, deze consenterende alvolgens in de cassatie der zelfde obligatie. Actum Olen
1 maart 1785(?)
Akte N°

5 juli 1764

Compareerden Peeter Anthonis en Maria Geerts beiden gehuwden en ingezetenen van
Grobbendonk in “ de bist “, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen
van Peeter Verboven Martenssone inwoner van Olen, een som van twee honderd en negen
en tachtig guldens ...
Comparanten stelden tot pand ten eerste, huis, stal, schuur en hof gestaan en gelegen tot
Grobbendonk in “ de bist “ groot vijftig roeden. Palende oost de straat, zuid Jan Baptist
Hendrickx nomine uxoris, west “ het bie aerdeken “ en noord Peeter Dilkens. Tot slot tot
pand stellende zeker beemdeken daarachter aan gelegen genaamd “ het bie aerdeken “.
Palende oost het voorzegde huis en hof en Juffr. Bas zuid dezelfde Juffr. Bas, west Jan Van
Hove bemdeken en noord Peeter Dilkens, leenroerig aan de graaf van Grobbendonk. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Cornelis
Geerewaerts als getuigen.
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Den ondergeschreve als erfgenamen van Peeter Verboven hun gewezen oom bekenden en
verklaarden te casseren de hiervoor staande rente obligatie van twee honderd en negen en
tachtig guldens mits daarvan is gepasseerd een oudere rente bekend is bij scabinale acte
voor de schepenen van Grobbendonk, Ouwen en Pulle. In dato elf februari 1773, zo dat zij
deze houden voor dood en teniet. Zes april 1773. Martinus Sprengers, Emanuel
Verlinden.
Akte N°

5 juli 1764

Compareerden Peeter Anthonis en Maria Geerts inwoners van Grobbendonk, welke
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Maria Anna Geerts hun zuster
en zwagerin, respectivelijk een som van twee honderd guldens courant ...
Comparanten stelden tot pand, ten eerste een perceel land gelegen tot Grobbendonk in …
groot honderd zeventien roeden leenroerig onder het leenhof van Grobbendonk, belast met
een chijns van zestien stuivers aan Sinte Maria Magdalena Godts huijs alhier. Palende oost
“ de rooije “ of Guilliam Adriaensen, zuid ... (leeg), west de gemeente en noord de
Rooijstraat. Item een weide gelegen en leenroerig als voor, groot honder acht en zestig en
een achtste roeden. Palende oost de voorzegde “ rooije “ of Guiliam Adriaensen, zuid Sinte
Maria Magdalena Godtshuijs van Grobbendonk, west de Chartroisen van Antwerpen en
noord ... (leeg) alsnog belast met een chijns van twaalf stuivers aan het klooster van Muijsen
uit drie Hollandse guldens of acht en veertig stuivers. Tot slot een plek land gelegen als voor,
groot vijf en vijftig roeden. Palende oost Peeter ..., zuid de voorzegde Chartroisen, west en
noord de gemeente straat, belast met een chijns van acht hoenders en vier en twintig
deniers afbetalingen aan de H.Geest van Grobbendonk, verder vrij en onbelast.
Compareerde de geldschietster Maria Anna Geerts ten deze mede en verklaarde in geval
zij comparante jongedochter komt te sterven, te geven aan Marianna Anthonis waarvan zij
meter is, vijftig guldens voor een gifte. In geval het voorzegde dochterke ten hare sterfdag
nog in het leven zal bevonden worden ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Cornelis Peeters en Cornelis Geerewaerts als getuigen.
Akte N°

14 juli 1764

Compareerde Maria De Winter ten deze bijgestaan met Franciscus Verstappen haar man
en voogd ter ene zijde en Jan Douwen en Adriaen Douwen zijn oom, beide wettige
voogden der nagelaten kinderen van de voorzegde Maria De Winter daar vader van was
Peeter Douwen ter andere zijde, welke comparanten bekenden tot akkoord gekomen te zijn
over de boni en mali in het voorzegde sterfhuis en hun moeder bevonden en dat in de
manieren hier volgende:
-

Eerste akkoord dat de eerste comparanten moeten op hun nemen en betalen
in hun naam hetgene te betalen staat aan Elisabeth Weijnants en het hout
dat zij hebben gekocht van de heer Nelis en de kwesties gerezen in de zaak
van Jan Baptist Van Hove, zullen de tweede comparanten helpen betalen
de helft in de kapitale som van J. B. Van Hove ingeval zij konden aantonen
dat zij daar in verplicht zijn bij één of twee rechtsgeleerden ...

-

Item zullen de tweede comparanten de helft hebben van alle bezaaidheid en
de halve personele last te dragen zo van dorpslasten als andere,
uitgezonderd het huis, hof en weide die is tot last van den eerste comparant.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van de heer (P. M.) Boonaerts Lic.
medicus en Joseph Geerts als getuigen.
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9 juli 1764

Conditie en voorwaarden op de welke den Eerwaarde heer Van Den Broeck onderpastoor
tot Herentals zal verpachten zijn graantienden hier verstrijkende en onder de Plaetse van
Olen, Schaatsbergen, Doffen etc. volgens discriptie daarvan zijnde die ten deze mede wordt
over gegeven. Eerst zo wordt dezelfde tienden verpacht in couranten munten alles tot
pachters last, zo van conditie te schrijven, oproepen, stokslagen of kaarsbrandingen ... enz.
Aldus gedaan en voorgelezen ter presentie van Peeter De Smedt en den Eerwaarde heer
Van Hove als getuigen.
Op de voorzegde conditie is de voorzegde tiende genaamd “ het vroegmis tiende “
publiekelijk opgeroepen en heeft daarvan het eerste geluk ontvangen Peeter De Smedt om
en mits een som van vier en dertig guldens en tien stuivers en stelde de koper twee hoogen
of verdieren ... en is hem daarvoor gebleven bij eerste, tweede en derde stokslag. Stellende
voor borg Eg. Oniaerts, ter presentie van Franciscus ’ T Seijen en den Eerwaarde heer
Hendricus Van Hove.
Den ondergeschrevene collecteur Marten Berinckx binnen Olen, verklaarde ontvangen te
hebben van Peeter De Smedt en Eg. Oniaerts vier en drie parten xx penningen over “ het
cappellaens “ of “ vroegmis tienden “ van Herentals van den oogst van 1764.
Akte N°

24 juli 1764

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerde Jan Vermeerberghen en Ida Snijers beiden gehuwden en ingezetenen van
Noorderwijk op “ ’t hilseijnde “, hij comparant ziek en zij comparante in goede gezondheid,
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
laatst levende van hun beiden.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel hun haafelijke als
erfelijke goederen gunnen en geven aan elkaar in volle eigendom en met
volle touchte ... maar ingeval de laatstlevende het erfgoed zoude nodig
hebben, het zij door langdurige ziekte of andere redenen, zal hetzelfde
mogen belasten met 25 guldens tot alimentatie van hun beide kinderen, op
restrictie dat de laatstlevende hun kinderen eerlijk zullen moeten opvoeden
tot ze gekomen zijn tot een behoorlijkse staat of ouderdom en alsdan aan
ieder veertig guldens eens te geven voor hun legitieme portie en mede op de
last dat de laatstlevende kort na de dood van de eerststervende tien
veertelen koren gebakken in brood zou moet geven aan de arme mensen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk op ’t Thilseijnde, ter presentie van Jan
Meer (Meermans) en Jan Van Maroij ingezetenen alhier als getuigen.
Akte N°

28 juli 1764

Compareerden Catharina Vermeerberghen weduwe Jan Bogaerts inwoonster van
Noorderwijk ten deze bijgestaan met Franciscus Bogaerts, welke comparante verklaarde
verhuurd te hebben aan Daniel Doos in huwelijk met Maria Menten inwoners van Olen,
zeker haar comparant huis, stal, schuur met landerijen, heiden weiden en beemden gestaan
tot Gerheijen onder Olen, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Franciscus Boecx.
Samen groot omtrent dertien en een halve zille. Aan den huurder zeer wel bekent, dewelke
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verklaarde hetzelfde te accepteren om en mits een som van twee en dertig guldens voorlijf
en zes en een halve veertel koren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter De Smedt en Ludovicus
Janssens als getuigen.
Akte N°

23 augustus 1764

Compareerde Hendricus Norbertus Wuijts inwoner van Vorst in huwelijk met Anna
Elisabeth Ven, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw
Anna Anthonissen begijn op het Begijnhof tot Herentals, een som van twee honderd
guldens courant ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo
genaamd “ het cromstuck “ groot omtrent drie en een halve zille. Palende oost de Creupel
(straat), zuid de erfgenamen Simon Verwimp, west Guilliam Cuijpers en noord de Mechelse
baan. Item zeker erve genaamd “ het silken? “ groot anderhalve zille. Palende oost Anna
Verstappen, zuid de weduwe Peeter Helsen, west Peeter Helsen Janssone ...
Aldus gedaan en gepasseerd te Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan
Baptist Soeten en Cornelis Peeters als getuigen.
Akte N°

22 augustus 1764

Compareerden Adriaen Van Gouberghen in huwelijk met Joanna Catharina Raus,
ingezetenen van Noorderwijk, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen
van Adriaen Bellens ingezetene van Hezewijk onder Olen, een som van honderd guldens
courant ...
Comparant is verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende waar en op
welke plaats dezelfde zullen bevonden worden. Compareerde ten deze mede J. Van
Hout.vidua Van Goubergen, inwoner van Noorderwijk, welke comparante verklaarde zich te
stellen als borg voor de voorzegde honderd guldens ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Cornelis Geerwaerts als getuigen.
Inliggend blad:
ick ondergeschrevene weduwe wijlen Adriaen Van Gaubergen sette mij voor borge voor
een gelijcke somme cappitael van hondert guldens courrant geld als mijnen sone Adriaen
Van Gaubergen bekent opgetrocken van Adriaen Bellens bekende daervan een obligatie
waer voor ick mij ... Joanna Van Hout weduwe Adriaen Van Goubergen.
Akte N°

7 augustus 1764

Compareerde Adriaen Bellens Geertssone inwoner van Olen welke comparant verklaarde
verhuurd te hebben aan Mr. Gaspar Verelst en zijn huisvrouw, zeker huis met den hof, zo
en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Jan Baptist Soeten aan den huurder zeer wel
bekend zo hij verklaarde en deze huur accepteerde om en mits een som van vier en dertig
guldens jaarlijks te betalen omtrent Bavomisse ...
Item sal den huerder geene conijnen ofte duijven mogen houden om seker te behoeden aen
de huisinghe ende stallinghe ... Item sal den verhuerder mogen gebruijken den camer solder
om den selven te beleggen met graene ende daertoe altijdt mogen nemen ende hebben liber
acces sonder corten aen sijne huere ...
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Meer en Peeter Anthonis
als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N°

9 september 1764

Compareerden Hendricus Norbertus Wuijts in huwelijk met Anna Elisabeth Ven, inwoners
van Vorst, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Adriaen
Maes en Adriaen Van Nuten collatores van de Fondatie van de heer Hendricus Swinnen
in de kapel van Meren onder Olen, een som van honderd en vijftig guldens wisselgeld ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel beemd, gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo.
Groot omtrent twee zillen. Palende oost den heere Iven, zuid “ het kercken bos “, west de
begijn Helsen en noord Peeter Helsen kinderen. Den ondergetekende notaris verklaarde zich
te stellen als borg principaal. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van
meijer Verachtert en Peeter Boeckx als getuigen.
Akte N°

13 september 1764

Compareerde Juffrouw Anna Cornelia Janssens weduwe wijlen den heer Franciscus
Thomas Lepaige in zijn leven medicus licentiaat en ontvanger van der heren Staten, impost
in het kwartier van Herentals ten deze bijgestaan met haar zoon de heer Joannes Baptista
Lepaige actuele ontvanger van de heren Staten impost in het kwartier Herentals als haar
voogd, inwoners van Herentals.
Welke comparanten verklaarden tot verzekering voor de jaarlijkse voldoeningen van het
geheel import van zijn recept en ontvangsten der heren Staten en andere gerechtigheden
ten behoeve van den Edele Heere Raedt en Rentmeester De Robrans?, speciaal zich
verbindende en te pand stellende eerst zeker huis met hof, op en dependentien gestaan en
gelegen binnen de voorzegde stad Herentals op de markt. Palende oost de straat of markt,
zuid de kinderen van de heer Lucas van Thendeloo, west de maese (?) en noord hun
eigendom. Item zeker huis genaamd “ het gulden vlies “ gestaan en gelegen naast het
voorzegde huis. Palende oost de straat of markt, zuid en west hun eigendom en noord den
H. Geest alhier. Verkregen bij koop tegen de erfgenamen Magaretha Elen en daarin gegoed
op den ... (leeg).
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van den Eerw. Heer Van Den
Broeck onderpastoor van Herentals en Martinus Goris als getuigen.
Akte N°

16 september 1764

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Peeter Peeters en Maria Wilms beiden gehuwden en ingezetenen van
Noorderwijk. Hij comparant ziek liggende zittende in de hoek van de schouw en zij
comparante in goede gezondheid, 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
laatst levende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij de haafelijke goederen
gunnen en geven aan elkaar in volle eigendom, op last en restrictie dat de
laatst levende hun na te laten kinderen eerlijk zal moeten onderhouden “ ten
goedtsmans wijse “ tot ze gekomen zijn tot een geapprobeerden staat hetzij
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ziek of gezond en alsdan hen twee koeien te geven of zesenvijftig guldens en
tien stuivers geld en acht veertelen koren gelijk hun dochter Dimphna
Peeters heeft gehad … altijd ten keuze van de laatst levende en indien het
voorviel dat hetgene voorzegd niet kon gevonden worden in de haafelijke
goederen zal den laatst levende daartoe erfgoederen liberlijk verkopen
zonder aanzien van iemand,waarvan zij deze erfgoederen aan elkaar laten in
volle eigendom, op last van hetgene voorzegd aan hun kinderen te geven
gelijk hetzelfde staat genoteerd in hun plaats van hun legitime portie van den
eerststervende …
-

Dat ieder na de dood van de laatst levende waar het haafelijke of erfelijke
goed werd bevonden en te secceseren op hun iegelijcke kinderen dan dat
hun voorzegde dochter Dimphna Peeters zal moeten stille staan tot hun
andere kinderen elk dertig guldens in geld zullen hebben genoten, boven
haar koeien en de granen hetwelke zij meer heeft genoten remiterende aan
Peeter Peeters hun zoon de tweeentwintig guldens die hij heeft genoten
omdat hij geen klederen heeft gehad gelijk de andere …

Willende dat hun sterfhuis zal mogen gedirigeerd worden door een experte notaris bij den
laatstlevende te kiezen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ten woonhuize
van de testateuren, ter presentie van Joseph Cempenaers en Adriaen Bulckens geburen als
getuigen.
Akte N°

2 oktober 1764

Compareerde Guiliam Helsen in huwelijk met Maria Verhaegen inwoners van Gelindel
onder Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter
Helsen zijn oom, een som van vijf honderd guldens courant …
Comparant stelde tot pand zeker huis en blok gelegen tot Gelindel onder Westerlo. Palende
oost Geeraert Verbist Janssone? erfgenamen, zuid “ de plijn “ west Marten Wouters en
noord Leonardus Toelen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van
Peeter Jan Struijfs en Christiaen Leijsen als getuigen.
Akte N°

6 oktober 1764

Compareerden Peeter Verboven Martenssone en Marten Sprengers als voogden over de
nagelaten kinderen van Jan Sprengers en Maria Verboven welke comparanten verklaarden
verhuurd te hebben zeker hun “ weesen hofstede “ gelegen te Gerheijen onder Olen, met
alle landerijen, weiden, beemden en heiden zo en gelijk hetzelfde actueel bij de voorzegde
kinderen in gebruik is en aan den huurder zeer wel bekend en deze huur accepteerde om en
mits een som van drie en veertig guldens voorlijf en acht en dertig veertelen koren jaarlijks te
betalen …
Item zal pachter geen gezag hebben aan het schaarhout in het gebroekt en aan “ de rouw
vennen “ … #compareerden ten deze mede Jan Wouters, broer van de pachter dewelke
verklaarde zich ter zake van zijn broer als borg te stellen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Wouters en Cornelis
Peeters als getuigen. Mede ondertekend: Martinus Sprenghers.
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15 oktober 1764

Compareerde Peeter Verboven in kwaliteit van voogd over de kinderen van Jan Verboven
en Christina Van Bijlen Peetersdochter, welke comparanten verklaarden verhuurd te
hebben zekere hofstede, gestaan en gelegen aan den Boekelsen Heikant onder Olen, zo en
gelijk hetzelfde onverdeeld met Adriaen Coolkens in huwelijk met Joanna Van Bijlen, zo
en gelijk Adriaen Coolkens hetzelfde actueel in gebruik heeft, welke Adriaen Coolkens en
zijn voorzegde huisvrouw ten deze present verklaarden de huur te accepteren en aan te
nemen om en mits een som van één en zeventig guldens voorlijf jaarlijks en vier en dertig
veertelen koren in graanpacht ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Hendricus
Norbertus Oniaerts als getuigen.
Akte N°

16 oktober 1764

Testament:

In den naeme ons Heere amen

Compareerde Juffrouw Anna Anthonissen en Juffrouw Maria Elisabeth Anthonissen de
nicht van eerste comparante, begijntjes op het begijnhof tot Herentals en actueel alhier
binnen Olen op het kantoor van mij notaris, beiden gezond van hart, welke comparanten
verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dit op de manieren hiervolgende:
-

Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde en
kiezende hun begraafplaats in de kerk van het begijnhof tot Herentals met
een eerlijke uitvaart en begrafenis van ze flambeuwen en verder ter discretie
van de laatstlevende van hun beiden willende dat voor ieder zal nagdaan
worden om vijftig guldens missen boven het dertigste ...

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen zowel hun haafelijke als erfelijke
maken zij aan elkaar, den eerststervende aan de laatstlevende van hun
beiden in volle eigendom. De eerststervende de laatst levende alzo haar
enige en universele erfgenaam noemende. Ingeval van de eerste comparante
testatrice vooraflijvigheid, zo wilde en beheerde zij dat haar nicht Maria
Elisabeth Anthonissen met haar overlijden zal moeten laten een rente van
vierhonderd guldens courant aan den zielenboek van het begijnhof om daar
jaarlijks na de dood van de jongste testatrice in deze te doen celebreren tot
lafenis van de voorzegde Anna Anthonissen oudste testatrice een
gezongen jaargetijde met kaarsen. Van welke vierhonderd guldens staan
uitgezet aan de kinderen van Peeter Wuijts en Anna Maria Verstappen tot
Olen. Item zal dezelfde Maria Elisabeth Anthonissen moeten laten na haar
dood honderdvijftig guldens aan de kerk van het begijnhof op last van dat de
regeerders der kerk tot lafenis van Anna Anthonissen testatrice in deze
zullen moeten doen celebreren vier missen alle jaren, welke missen en
jaargetijde de voorzegde Maria Elisabeth Anthonissen zal moeten doen
celebreren voor haar “ moijtkens ” ziele ... Zal bovendien moeten uitreiken na
de dood van hare moije voorzegd haar na te laten beste kleed, beste rok en
het gemeenste bedde met twee sargien aan Anna Catharina Anthonissen
haar zuster, en is den wil en begeerte van de testatrice dat Maria Anna
Anthonissen niet zal vermogen te disponeren na haar dood en moet
succederen aan haar zuster of zuster begijntje ...

Item verklaarde zij testateuren te kiezen voor uitvoerster van deze haar sterfhuis, Anna
Magaretha Verluijten, haar biddende dezelfde last te willen aanvaarden en haar laatse wil
te het helpen volbrengen waartoe den laatst levende van hun testateuren zal verplicht zijn.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter De Smedt en Peeter
Goolaerts geburen van mijn notariaat als getuigen.
Akte N°

15 oktober 1764

Compareerde Jan Franciscus Wouters Janssone geboortig van Olen, daar moeder van
was Maria Van Ischot, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben uit handen van
Marten Wouters zijn vaderlijke oom een som van twee honderd guldens courant ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ de poencjens “ gelegen tot Boekel
onder Olen, door den comparant verkregen bij koop tegen de weduwe Peeter Helsen met
name Anna Verboven, groot een half bunder. Palende oost Marten Verbist, zuid de
kinderen Peeter Van IJndt, west Jan Hermans en noord den Boekelsen aard. Aldus gedaan
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Henricus Norbertus
Oniaerts als getuigen hiertoe verzocht.
Akte N°

23 oktober 1764

Compareerde Maria Anna Coomans begijntje op het begijnhof tot Herentals ter ene zijde en
Juffrouw Susanna Maria Coomans Guilielmuskinderen. De laatste bijgestaan met Joannes
Franciscus Goijvaerts als man en voogd van de laatste comparante ter andere zijde, welke
comparanten verklaarden geconvenieert over de “ coopmanschappen “ die zij samen in kant
en garens tot hiertoe samen hebben “ gefrekwenteert “ en dat in de manieren hiervolgende:
-

Eerst verklaarde zij eerste comparante na haar overlijden over te geven in
wettige erfdom aan haar zuster de tweede comparante al haar na te laten
haafelijke en erfelijke goederen, akten en kredieten die met haar overlijden
zullen komen te supercederen ...

-

Ingeval dat de tweede comparante kwam te overlijden voor de eertse
comparante zullen de kinderen of haar geinstitueerde erfgenamen
succederen na haar dood. Welke tweede comparante verklaarde hetzelfde
alzo te accepteren en in dank te aanvaarden ... # op conditie dat de eerste
comparante zal moeten begraven worden met een dobbel dertigste volgens
staat en conditie van het hof.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Jan
Peeters als getuigen.
Akte N°

2 november 1764

Compareerden Adriaen Soeten Guiliamssone in huwelijk met Elisabeth Verhestraeten
Peetersdochter tot hetgene nabeschreven geautoriseerd van zijn zuster Maria Elisabeth
Soeten volgens brief van procuratie aan hem gegeven tot Leuven op den tiende september
1764 alhier gezien en gelezen, welke comparanten verklaarden over te geven en te
transporteren aan Marten Soeten Janssone in huwelijk met Catharina Helsen om en mits
een som van honderd en vijf en negentig guldens courant, op last en restictie dat Marten
Soeten zal moeten het perceelke land en weide genaamd “ de houten “. Palende oost de
kinderen Catharina Soeten en Michiel Van Den Bulck, zuid de kinderen Peeter Helsen en
Anna Maria Verbist, west Jan Baptist Soeten secr. in Olen en noord “ de steenbemden “
gelegen onder Westerlo, groot omtrent twee en een halve zille.
Op de conditie dat hij Marten Soeten het getransporteerde zal brengen tot verbetering te
effenen van bergen en dalen en tot betere cultuur en dat de voorzegde Adriaen Soeten
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hetzelfde perceel verbetert zijnde binnen de dertig jaren zal mogen tot hem weer nemen als
voor zijn zuster, mits dat hij zal restitueren de voorzegde som van honderd vijf en negentig
guldens en verder te supplieren aan de voorzegde Marten Soeten voor ieder jaar van zijn
bewin en verbeteringen, welke Marten Soeten ten deze mede comparerende verklaarde
hetzelfde alzo op de voorzegde conditie te accepteren en in dank aan te nemen.
Mede op last dat hij acceptant jaarlijks zal moeten betalen gedurende zijn bewin aan de H.
Geest van Westerlo dertig stuivers en twaalf stuivers drie oorden voor chijns aan zijne
Excellentie de heer Markies van Westerlo, mits dat den acceptant zal profiteren de voorlijf
van acht guldens die Franciscus Lenaerts (smid) moet betalen aan de voorzegde kapel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Jan
Peeters als getuigen.
Inliggend blad:
Loven den 10 7bris 1764
Ick onder schrijvene geve aen Adriaen Soeten ten vollen autorisatie tot het vercopen van
ons stuckigen landt dezes ... mij in dato 7 ten september Van Mechelen van geschrijven
he(e)ft voor de waerde van hondert vijf en dertigh guldens ... Maria Elisabeth Soeten
Akte N°

22 november 1764

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Geeraerdt Wouters en Elisabeth Verboven beiden gehuwden en
ingezetenen van Olen onder Tongerlo “ maalder van sijne stijle “ en als pachter van zijne
Excellentie de heer Markies van Westerlo te beginnen met Kerstmis op den molen tot Zoerle
Westerlo. De testateuren gezond van hart verklaarden bij deze hun laatste wil de 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
laast levende van hun beiden.

-

Dispositie van hun haafelijke goederen, goud, zilver, gemunt en ongemunt,
akten en kredieten en al wat van natuurlijke have is verklaarden zij te gunnen
en te geven aan elkaar in volle eigendom. Dit op restrictie om de kinderen
verwekt in eerste huwelijk voor hun legitieme portie te vinden uit zijn na te
laten erfelijke goederen alreeds op hen gedevolveerd met het afsterven van
zijn eerste huisvrouw ... en op restrictie dat in geval de vooraflijvigheid van
den eerste comparant hun na te laten wettige kinderen samen verwekt eerlijk
op te brengen, laten leren en lezen en schrijven in de Roomse religie tot ze
gekomen zijn tot een behoorlijke staat of ouderdom en dan aan ieder van hen
een som van honderd guldens eens te geven ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Cornelis Peeters en Jan Peeters geburen van mij notaris als getuigen.
Akte N°

29 november 1764

Compareerde Jan Stijnen Janssone in huwelijk met Elisabeth Wouters inwoners van
Tongerlo in het gehucht van Buul, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit
handen van Marten Daems Janssone een som van twee honderd en twintig guldens ...
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Voor welke kapitale penningen hij comparant verklaarde over te geven in wettige erfdom aan
de voorzegde Marten Daems zekere weide gelegen tot Buul onder Olen aan den molen.
Palende oost Jan Van De Weijer, zuid Jan Pauwels kinderen, west de weduwe van molenaar
Wouters en noord de Bulsche straat. Marten Daems ten deze present verklaarde hetzelfde
perceel daarvoor in dank te accepteren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Jan
Peeters als getuigen.
Akte N°

6 december 1764

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Anna Maria Verdaet weduwe Peeter Van Goubergen nu in huwelijk met
Cornelis Heijlen Adriaenssone gehuwden en ingezetenen van Herenthout, welke
comparanten beiden gezond verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen op de manieren
hiervolgende:
-

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

-

Dispositie van hun haafelijke goederen, gunnen en geven ze aan elkaar in
volle eigendom en dat alleen hij testateur reserveerde zijn uitstaande
obligatoire erfelijke renten die hij na zijn vooraflijvigheid zou geven aan zijn
huisvrouw.

-

Testatrice is gevende al haar erfelijke goederen die zij mag disponeren na
haar vooraflijvigheid en die zij gunde aan haar twee kinderen van haar eerste
huwelijk voor hun legitieme portie ...

-

Ingeval enige kinderen kwamen achter te blijven, samen verwekt zullen
dezelfde eerlijk moeten opgevoed worden naar staat en conditie in de Rooms
Katholiek religie tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke staat en ouderdom ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Cornelis Geerewaerts en Adriaen Lemie geburen van mij notaris.
Akte N°

17 december 1764

Compareerden Anthonius Helsen burger en inwoner der stad Herentals in huwelijk met
Maria Vermeerbergen Peetersdochter, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan
Jan Tourfs Janssone inwoner van Olen Tongerlo, zeker perceel erve gelegen in “ den
honinck “ onder Olen. Palende oost Michiel Wilms, zuid de Honinckstraat, west het
veldstraatje en noord Adriaen Vekemans nomine uxoris. Groot ander halve zille en dat om
en mits een som van honderd guldens en dertig hoogen, iedere hooge à twee guldens. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Vermeerbergen en Joris
Cluijts Cornelis Wouters als getuigen.
Akte N°

31 december 1764

Compareerden Michiel Verhestraeten Peeterssone inwoner van Herentals weduwnaar
Catharina Wouters, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben van Peeter Van
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Hove oud Borgemeester en rentmeester der stad Herentals, een som van honderd guldens
courant ...
Hij comparant verklaarde over te geven en te cederen aan de voorzegde Peeter Van Hove
zekere obligatoire rente van gelijke honderd guldens staande tot last van Joannes Verbist
Peeterssone in huwelijk met Joanna Van Bijlen inwoners van Gerhese onder Herentals, zo
en gelijk dezelfde is gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 20 april 1762 ... Heer Peeter
Van Hove verklaarde dezelfde rente met intrest daarvan te accepteren met belofte van
waarheid.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelius Peeters en Jan
Peeters als getuigen.
Akte N°

14 juli 1764

Compareerden den heer Petrus Martinus Boonaerts licentiaat in de medicijnen woonachtig
binnen de stad Herentals, welke comparant verklaarde te autoriseren en volmachtig te
maken zijn huisvrouw Juffrouw Theresia Van Den Eck, om uit handen van den Eerwaarde
heer Joannes Josephus Dumont priester en kanunnik der kerk Sancti Sulpctij binnen de
stad Diest te ontvangen de som van vier honderd zes en veertig guldens wisselgeld,
wezende de juiste koopsom geprovenieert over een gedane verkoop van zekere plek land,
groot ander halve zille gelegen omtrent de Schassensche poorte der voorzegde stad.
Palende oost de Juffrouw weduwe Van Duren, west de erfgenamen Mannaerts, zuid de
straat en noord Balthazar Daels, volgens akte van publieke verkoop gepasseerd voor de
notaris Clerckx en zekere getuigen van datum de tiende dezer maand juli.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Josephus Geerts en Adriaen
Douwen als getuigen.
Akte N°

17 september 1764

Compareerden Peeter Cempenaers Peeterssone inwoner van Berlaer, Bavo Franciscus
Cempenaerts en Peeter Bulckens in huwelijk met Maria Theresia Cempenaers, broers en
zwager. Respectievelijke inwoners van Noorderwijk, allen erfgenamen van Peeter
Cempenaers en Catharina Witvrouwen, welke comparanten verklaarden gescheiden en
gedeeld te hebben hun erfelijke goederen en dat in de hiervolgende volgende manieren:
Eerst is bevallen bij blinde loting aan Maria Theresia Cempenaers bijgestaan met Peeter
Bulckens als man en voogd, het huis, stal en schuur met de heide en “ het catten eussel “.
Palende het voorschreven huis cum annexis. Palende oost ’s Heerenstraat, zuid de Biste
straat, west den H. Geesttafel van ...? en noord Cornelia Hijlen. Groot driehonderd zestig
roeden. Palende “ het catten eussel “ oost Jan Sprengers, zuid Peeter Bulckens, west de
erfgenamen ...? en noord Henricus Peeters, groot twee honderd en twaalf roeden. Deze
kavel op haar nemende en af te dragen, eerst tweehonderd guldens wisselgeld en tot slot
vijfenzeventig guldens courant en moet deze kavel alsnog dertig guldens courant geld geven
aan de derde kavel.
Voor de tweede kavel is bij loting bevallen een huis, stal met schuur en binnehof. Palende
oost Adriana ’S Jongers, zuid ’ s Heerenstraat, west Adriaen Cempenaers sone en noord zijn
eigendom, groot zes en negentig roeden. Item “ het heijblock “. Palende noord en oost
Hendrick Soeten, zuid Adriaen ’S Jongers en west een straatje en een huis gelegen achter
Tulsent, waarvan den ... Janssoone de helft heeft komende aan de erve van den Heer Baron
van Noorderwijk en moet deze kavel eerst honderdvijftig guldens afdragen op haar last en
nog eens vijftig guldens van den last te aanvaarden komende aan de laatste kavel en is deze
kavel bevallen aan Bavo Franciscus Cempenaers.
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De derde en laatste kavel is bevallen aan Peeter Cempenaers Peeterssone, eerst zeker
perceel erve genaamd “ de seulinghe “. Palende oost Peeter Ver…? nu Jan Van Hout, zuid
een straatje, west Hendrick Soeten kinderen en noord Adriaen Sjongers. Groot twee honderd
twee en twintig roeden en een drijkwart. Item zeker perceel erve genaamd “ de groote
seulinge “. Palende oost Adriaen Cempenaers kinderen, zuid Peeter Verwimp nu Jan Van
Hout, west den heere van Noorderwijk. Groot voor hun part drie honderd twee en twintig
roeden. Tot slot zeker perceel erve genaamd “ den varendries “. Palende oost ’s Heeren
straat, zuid nu Christiaen Bulckens, west de erfgenamen Adriaen Verstappen noord de clijne
straat. Groot drie honderd roeden en een drijkwart. Moet deze kavel tot haar last nemen vier
honderd guldens courant.
Dit zegden de partijen te wezen hun gerechtigde scheiding. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Gommarus Schauwaert en Jan Josephus Verstappen als
getuigen hiertoe aanzocht.
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Not. 6004: 1765

Nr. 30 De Anno 1765

INDEX

Van de hierinne gebonden acten ende contracten beginnende 2 januarij en
eijndigende 29 december 1765.
Nr. 1

Testament van Anna Dresselaers jonge dochter.

Nr. 2

Publieke verkoop van een perceel erve door Jan S’Jegers
Peeterssone.

Nr. 3

Obligatie van 200 gls. ten laste van Peeter Meir en Theresia Van
Castel ten behoeve van Adriaen Bellens en Anna Catharina
Peeters.

Nr. 4

Testament van Jan Groenen en Joanna Dirickx.

Nr. 5

Publieke verkoop van een hofstede cum annexis door Marten t’ Sijen
Martenssone.

Nr. 6

Verhuring van een huis cum annexis door Wilm Wouters aan
Jacobus Claes.

Nr. 7

Obligatie van 700 gls. ten last van Franciscus Wuijts en Anna
Elisabeth Ven, ten behoeve van de heer secretaris van Tongerloo.

Nr. 8

Testament van Michiel Mertens en Maria Anna Verlinden
gehuwden tot Oevel

Nr. 9

Obligatie van 200 gls. ten laste van Adriaen Maes en Anna Cluijts
ten behoeve van Juffrouw Maria Catharina Hufkens.

Nr. 10

Obligatie van 100 gls. ten laste van Peeter Eskens en Dimphna Van
Kerckhove ten behoeve van Egidius Heijlen.

Nr. 11

Publieke verkoop van erfgoederen door Daniel Doos en Maria
Menten.

Nr. 12

Obligatie van 800 gls. ten laste van Hendrick Verbist en Dimphna
Spapen, ten behoeve van Peeter Lemmens en Adriaen Lemmens.

Nr. 13

Testament van Jan Mols en Joanna De Ceuster.

Nr. 14

Obligatie van 350 gls. ten laste van Jan Van De Wijer en Beatrix
Huijgens, ten behoeve van Juffrouwe Isabella Bouwen.

Nr. 15

Obligatie van 56 gls. ten last van Cornelius Verachtert ten behoeve
van de kapel van Meeren.

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 119

Nr. 16

Transport van het kindsgedeelte gedaan door Adriaen Cluijts en
Catharina Hermans, tevens door Jan Boschmans en Lucia
Verwimp aan Anna Barbara Verwimp Adriaensdochter.

Nr. 17

Cassatie van een obligatie van 410 gls. door Peeter Van Elsen, aan
Jan Baptist Jespers Franciscussone.

Nr. 18

Testament van Jacobus Struijfs en Anna Van Den Berghe
Thilseijnde.

Nr. 19

Transport van uitgevingen door Jan Baptist Denckens aan Marten
Van Olmen

Nr. 20

Obligatie van 100 gls. ten laste van Merten Heijlen ten behoeve van
Juffrouw Isabella Van Opstal.

Nr. 21

Testament van Guilliam Geens en Elisabeth Broeckx.

Nr. 22

Testament van Guilliam Van Hove en Anna Verwimp gehuwden tot
Oevel.

Nr. 23

Obligatie van 100 gls. ten laste van Egidius De Winter en Susanna
Wuijts, ten behoeve van Adriaen Daems en Maria Blampaerts.

Nr. 24

Verpachting van een thiende door den Eerw. heer Van Den Broeck,
pastoor in Herentals.

Nr. 25

Publieke verkoop van erfgoederen gedaan door Andries Bogaerts
en Catharina Verbist.

Nr. 26

Verhuur van een huis door Peeter De Smedt aan Henricus
Mercelis.

Nr. 27

Publieke verkoop van twee perceelkens erve door Jan Haverals.

Nr. 28

Publieke verkoop van twee perceelkens door Sieur Stocker en
Catharina Michiels.

Nr. 29

Obligatie van 200 gls. ten laste van Jacobus Hermans ten profijt van
de infirmerie tot Herentals.

Nr. 30

Akkoord aangegaan tussen Philip Vermeerbergen, Adriaen
Vermeerbergen en Peeter Wendrickx cum suis, nopende het
houden en alimenteren van hun moeder en grootmoeder.

Nr. 31

Testament van Nicolaes Bulckens en Cornelia Van Oijstaijen
gehuwden tot Morkhoven.

Nr. 32

Donatie gedaan door Petronella Janssens weduwe Merten Van
Lommel aan Jan Gebruers en Anna Van Lommel.

Nr. 33

Obligatie van 50 gls. ten laste van Peeter Josephus Verstappen en
Maria Helsen ten behoeve van Adriaen Bellens en Anna Catharina
Peeters.
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Nr. 34

Obligatie van 100 gls. ten laste van Peeter Claes tot Braesel onder
Retie, ten behoeve van Willem Slegers cum suis.

Nr. 35

Obligatie van 112 ten laste van Peeter Verluijten tot Weerbeeck
onder Retie, ten behoeve van Willem Slegers cum suis

Nr. 36

Testament van Elisabeth Caers weduwe Hendrick Bellens,
Oosterwijk.

Nr. 37

Testament van Jan Baptist Laenen Amandussone inwoner van
Heultje.

Nr. 38

Verhuur van een hofstede door Peeter Douwen aan Jan Baptist
Bosschaerts.

Nr. 39

Testament van Guilliam Helsen en Catharina Govaerts Oevel.

Nr. 40

Obligaties, de ene van 500 gls. en de andere van 150 gls. ten laste
van Jan Cluijts en Catharina Verbist, respectievelijk tot behoef van
de infirmerie en begijnhof tot Herentals.

Nr. 41

Obligatie van 150 gls. ten laste van Adriaen Van Den Bruel en
Elisabeth Cremers, ten behoeve van Peeter Smedts Peeterssone.

FINIS

Akte N° 41

29 december 1765

Compareerden Adriaen Van Den Bruel in huwelijk met Elisabeth Cremers gehuwden en
ingezetenen van Olen aan den Doffensen heikant, welke comparant bekende ontvangen te
hebben uit handen van Peeter Smedts Peeterssone inwoner van Schaatsbergen in huwelijk
met Marianna Van Hoof een som van honderd en vijftig guldens courant ...
Comparant stelde tot pand huis en binnenblok gestaan en gelegen tot Doffen omtrent “ de
Schranse “. Palende oost een straatje gaande naar de Vierhuizen, zuid den H.Geest van
Olen, west Jan Verluijten en noord de gemeente. Groot omtrent de honderd roeden. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Cornelius Peeters en Hendricus Norbertus Oniaerts als getuigen.
Den ondergeschrevene als cessie van obligatie hier voor staande hebben van Peeter Smets
bekent ontvangen te hebben van Marten Kremers het voorstaande kapitaal van honderd en
vijftig guldens corant met de verlopen intrest, zodat overzulks de voorzegde obligatie
daarmede komt te cesseren dood en teniet nu en ten eeuwige dage. Actum 23 december
1781. Martinus Sprengers
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29 december 1765

Compareerden Jan Cluijts nu in huwelijk met Catharina Verbist Adriaensdochter inwoners
van Olen aan den Doeffensen heikant en Marten Bellens Janssone daar moeder van was
Maria Wilms als voogd over Elisabeth Verbist ook Adriaensdochter welke comparanten
bekenden samen schuldig te zijn aan de infirmerie van het begijnhof van Herentals over
genoten penningen uit handen van Juffrouw Maria Vingerhoedts meesteres van de
voorzegde infirmerie, een som van vijf honderd guldens courant “ tot hunnen contentemente
genoten “. Item bekenden ze alsnog ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw Jacobs
meesteres en rentmeesteres op het voorzegde begijnhof een som van honderd en vijftig
guldens ...
Voor welke kapitale penningen en de jaarlijks te vervallen intrest zij comparanten zijn
verbonden hun personen en goederen, roerende en onroerende, waar en op wat er ter
plaatse zal bevonden worden en speciaal tot pand stelden “ den mergeldries “ gelegen tot
Olen. Palende oost molenaar Verluijten, zuid Marten Goor, west en noord de voorzegde
Verluijten. Groot drie zillen. Compareerde Marten Bellens Janssone dewelke verklaarde
zich te stellen als borg. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen
Bellens en Adriaen Van Den Bruel als getuigen.
De voorzegde obligatie van zeshonderdenvijftig guldens is aan Juffrouw Willems meesteres
van de infirmerie op het begijnhof te Herentals afgelegd blijkens vereffening staande in
pede van de copie luidende als volgt: de ondergeschrevene bekende voldaan te zijn van het
kapitaal in deze brief vermeld, consenterende in de cassatie. Actum Herentals op 7 januari
1788. M. E. Willems meesteresse der infirmerie 15 juni 1788.
Akte N° 39

17 december 1765

Testament:

in den naeme ons Heere amen

Compareerden Guilliam Helsen en Catharina Govaerts Adriaensdochter daar moeder van
was Gertruij Van Den Bos, gehuwden en ingezetenen van Oevel, beide 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 ander pieuse werken der discretie van de
langstlevende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel de haafelijke als de
erfelijke goederen gunnen en geven aan elkaar, met restrictie dat de laatst
levende van hun beide zal moeten geven aan hun na te laten kinderen hun
legitieme portie, mits Elisabeth Helsen reeds heeft gehad in huwelijk met
Peeter Wagemans vier en twintig guldens, Marten Helsen hun zoon acht en
twintig guldens en Joanna Maria Helsen tien guldens ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize van de testateuren, ter presentie
van Michiel Van De Weijer inwoner van Buul en Cornelis Verachtert gebuur als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N° 38

2 december 1765

Compareerde Peeter Douwen Janssone inwoner van Zoerle Westerlo, welke comparant
verklaarde verhuurd te hebben zijn comparante huis met schuur, hof, landerijen, weiden en
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heiden met den hooiwas, zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen tot Gelindel onder
Westerlo. Bestaande in binnenblok en bunder “ den vogelsanck “ groot een half bunder,
met de plek achter Marten Govers genaamd “ den peerdenbemdt “, gelijk hij pachter tot
hier heeft gebruikt en de grond op “ de Gelindelsche pleijn “ en dat aan Jan Baptist
Bosschaerts ten deze present die hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som van
twee en dertig guldens voorlijf en vijftien veertelen koren jaarlijks ... Actum Gelindel Westerlo,
ter presentie van Jan Baptist en Peeter Verswijvel.
Akte N° 37

14 november 1765

Testament:

In den naem ons heere amen

Compareerde Jan Baptist Laenen Amandussone oud omtrent negen en veertig jaren
gezond van hart, inwoner van Heultje jurisdictie van Westerlo, welke comparant verklaarde
bij deze zijn laatste wil te kondigen in de manieren hiervolgende:
-

Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en het laten
doen van een begrafenis en ander pieuse werken ter discretie van zijn hierna
te noemen erfgenamen (met dertigste missen).

-

Dispositie van zijn haafelijke en erfelijke goederendie hij gunde aan zijn broer
Adriaen Laenen of aan deze zijn na te laten kinderen ... latende zijn vader
geheel voor zijn vaderlijke legitieme portie ...

Al de voorgaande testamenten en donaties van laatste wil voor deze datum gemaakt of
gepasseerd, worden alsnu dood en teniet gedaan. Verklaarde deze te hebben gedaan om
redenen dat zijn zwager hem twee jaren heeft onderhouden met zijn arbeidsloon en de
koopprijs van dertien veertelen koren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize van de meijer Verachtert, ter
presentie van Jan Mertens en Franciscus Van Hove als getuigen.
Akte N° 36

4 november 1765

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Elisabeth Caers weduwe Hendrick Bellens inwoners van Oosterwijk onder
Tongerlo, liggende ziek te bed, welke comparante verklaarde bij deze haar laatste wil te
kondigen op de volgende manieren:
-

Willende begraven worden in de kerk van Olen onder de zerk van haar
familie met een kerkelijke uitvaart. Ook dat er alle jaren een mis zal
gecelebreerd worden in de Voortcapelle tot haar ziel en haar mans ziele
lafenis ...

-

Dispositie,waarvan zij ten eerste maakt aan Dimphna Bellens, Elisabeth
Bellens en Petrus Bellens ieder vijftig guldens voor hun getrouwe diensten
sinds zij weduwe is geworden, en ieder zes veertelen koren boven de vijftig
guldens beroepen in het mutueel testament gepasseerd voor mij notaris en
getuigen op … (leeg) en aangaande de jongste zal bovendien moeten
hebben een nieuw lasseen(?) kleed met een gouden kruisboek met dezelfde
sluitende zilveren gespen gelijk haar oudste dochter heeft gehad en genoten.
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Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testatrice binnen Oosterwijk Tongerlo,
present Jan Van Doninck en Jan Verwerft geburen als getuigen. Elisabeth Caers verklaarde
mits haar ziekte niet meer te kunnen schrijven.
Akte N° 35

14 oktober 1765

Compareerden Peeter Luijten in huwelijk met Elisabeth Verkuringhe, inwoners van
Werbeek jurisdictie van Tongerlo, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben en
schuldig te zijn aan Wilm Slegers, Michiel Gijs en Catharina Van De Weijer met hun
condividenten als erfgenamen van Jacobus Van De Put, een som van honderd en twaalf
guldens ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve gelegen in “ de goorheijde “ groot omtrent vijf
loopen landts gelegen onder Retie. Palende oost de erfgenamen Lauwereijs Broeckx, zuid
Segerius Verkurringen, west Jan Meermans en noord Marten van Gompel. Item en tot slot
zeker perceel genaamd “ het erdt broeck “ groot een loopen landts. Palende Dimphna
...aerts, zuid Juffrouw Van Hove, west Fredericus Hoskes en noord Marten Hoskens, ook
onder Retie.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werbeek jurisdictie van Tongerlo, ter presentie van
Cornelius Meermans en Jan Snoeckx als getuigen.
Akte N° 34

14 oktober 1765

Compareerden Peeter Claes in huwelijk met Catharina Bel, beide gehuwden en
ingezetenen van Brasel onder de heerlijkheid van Retie, welke comparant bekende schuldig
te zijn aan Wilm Slegers, Michiel Van Gompel, Catharina Van De Weijer en Jan Van De
Weijer, allen erfgenamen van Jacobus Van De Put een som van honderd guldens ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve gelegen in het gehucht van Brasel onder
Dessel, groot omtrent honderd en vijftig roeden. Palende oost zijn eigendom, zuid de
erfgenamen Hendrick Claes, west de erfgenamen Hendrick Lijsen en noord Hendrick Neijs.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werbeek jurisdictie van Tongerlo, ter presentie van
Peeter Verbeeck en Franciscus De Laet als getuigen.
Akte N° 33

16 september 1765

Compareerden Peeter Josephus Verstappen Martenssone in huwelijk met Maria Helsen
inwoners van Oosterwijk Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit
handen van Adriaen Bellens in huwelijk met Catharina Peeters inwoners van Hezewijk
onder Olen, een som van vijftig guldens ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve gelegen aan “ het ringelven ” groot een zille.
Palende oost Peeter De Ceuster met “ het ringelven “, zuid de Mechelse baan, west
Cornelis Van De Poel kinderen en noord Hendrick Bellens kinderen. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Arnoldus Van Zeelandt en Andries Lenders (=
Lenaerts) als getuigen.
Akte N° 32
Testament:

17 september 1765
In den naeme ons heere amen
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Compareerden Petronella Janssens weduwe Marten Van Lommel, inwoonster van Olen
en in goede gezondheid, welke comparante verklaarde bij donatie over te geven aan Jan
Gebruers en Anna Van Lommel haar getrouwde dochter al haar haafelijke meubilaire
granen ten velde, alle acten en kredieten alsook al haar erfelijke matermoniale en
patermoniale goederen, ook haar klederen en lijnwaad.
Dit op last en restrictie dat de voorzegde Jan Gebruers en Anna Van Lommel de donatante
zullen moeten houden, ziek en gezond en dezelfde eerlijk ter aarde zullen bestellen op een
cristelijke wijze. Comparante verklaarde deze gifte gedaan te hebben om redenen dat zij tot
hier toe van de acceptanten is geholpen en ondersteund geweest en om redene dat de
acceptans vrouw haar is houdende als haar eigen moeder, mits dezelfde met haar vader is
getrouwd geweest en deugdelijk heeft geleeft en om meer andere impulsieve redenen van
liefde ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Cornelis Peeters en Cornelis Geerewaerts als getuigen.
Akte N° 31

4 september 1765

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Nicolaes Bulckens en Cornelia Van Oostaijen beide gehuwden en
ingezetenen van Morkhoven, comparanten gezond van hart en verklaarden bij deze hun
laatste wil te kondigen in de manieren hiervolgende:
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden 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 hun tijdelijke goederen, waarvan ze zowel hun haafelijke
als erfelijke goederen gunnen en geven aan elkander in volle eigendom en
met volle touchte en gebruik gedurende het leven van de laatst levende en na
de dood van de laatst levende op hun na te laten wettige kinderen. Op last en
restictie dat de laatst levende hun na te laten kinderen eerlijk zullen moeten
opvoeden naar staat en conditie tot ze de leeftijd van vijf en twintig jaar
bekomen hebben en dan aan hun kinderen een som van negenhonderd
guldens te geven om op zijnen tijd te verdelen tot ze allen tot staat of
ouderdom gekomen zijn ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Cornelis Peeters en Peeter Tourfs geburen van mijn notariaat.
Akte N° 30

30 augustus 1765

Compareerden Philipus Vermeerbergen, Adriaen Vermeerbergen, Peeter Wendrickx
zoon van Anna Vermeerbergen en Peeter Verheijen zoon van Joanna Vermeerbergen,
allen erfgenamen van Geerardus Vermeerbergen hun comparanten broer en moederlijke
oom, welke comparanten verklaarden mits zij verobligeerd te alimenteren hun moeder en
grootmoeder respectievelijk met naam Petronella Fonckx, zo zijn de comparanten
overeengekomen te zijn op de volgende manieren:
Het eerste akkoord dat al de erfelijke goederen en huizinge zo van hun afgestorven broer en
oom zullen in massa moeten blijven om daaruit de alimentatie te vinden voor hun moeder en
grootmoeder, mede het onderhoud van het huis gedurende het leven van hun moeder en
grootmoeder en na haar dood in gelijke delen te verdelen of verkopen naar geliefte. De
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haafelijke goederen, aardvruchten als andere zullen moeten verkocht worden tot betaling
van kerkrechten als andere lasten, mede drie jaar mondkosten van de voorzegde moeder en
grootmoeder aan Philip Vermeerberghen à rato van vier en twintig guldens jaarlijks ...
welke Philip verklaarde hiervoor de “ coste ende sorge te sullen aenhouden “ maar ingeval
iets buitenshuis zoude moeten gehaald worden als “ witte broodt, suijcker, wijn als andersints
in siekte dat sal moeten gelijcke last van hun comparanten gedraegen worden “.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Peeter
Daems als getuigen.
Akte N° 29

20 augustus 1765

Compareerde Jacobus Hermans Peeterssone inwoner van Zammel onder Geel in huwelijk
met Marianna Ceulemans, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van
Juffrouw Vingerhoedts moeder der infirmerie van het begijnhof te Herentals een som van
twee honderd guldens courant ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel genaamd “ den dries “ groot omtrent twee honderd
vijftig roeden gelegen tot Zammel onder Geel. Palende oost Peeter Schroven, zuid den heer
Dispencier der abdij van Tongerlo, west Jan Baptist Mundelaers en noord Jan Baptist Aerts.
Compareerde den deze mede Hendrick Hermans de broer van eerste comparant, ook
inwoner van Zammel dewelke verklaarde zich borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Jan Jacobs en Guiliam Van Mechelen als getuigen.
Akte N° 28

26 juli 1765

Conditie en voorwaarden waarop Sieur Stocker in huwelijk met Catharina Michils
Geertsdochter, Michiel Michils, Marten Boonaerts in huwelijk met Theresia Michils en
Jan Michils allen Geertskinderen daar moeder af leeft Catharina Peijs op heden den 26 juli
1765 naar voorgaande koop veilingen bij zondags kerkgebod publiekelijk zullen verkopen
door de notaris Eg. Oniaerts de hier na te specifieren goederen en dat op de volgende
condities. Volgende teksten zijn de verkoopsvoorwaarden … Aldus zo zijn de condities
publiekelijk voorgelezen ten huize van Anna Elisabeth Wuijts binnen Olen Tongerlo,
present getuigen ...
Eerst koop, zeker perceel dries gelegen onder Tongerlo ILLe. Palende oost de Bosstraat,
zuid Jan Kempenaers, west Peeter ’T Sijen en heeft daarvan den handslag ontvangen
Franciscus ‘T Sijen Martenssone om en mits een som van honderd zes en vijftig guldens
en stelde de koper tien hoogen, present Marten Heijlen en Jan De Ceuster.
Ten tweede werd verkocht “ het ringelven “ en heeft na langdurige roepen daarvan den
handslag ontvangen Joseph Verstappen om en mits een som van acht en veertig guldens
en stelde de koper drie hoogen, present Marten Heijlen en Anthoon Moerlants als getuigen.
De ondergeschreven Sr. Stocker als gelast van zijn vrouw en vrouwemoeder bekende
ontvangen te hebben van Peeter Joseph Verstappen en som van één en vijftig guldens in
volde van den erfkoop “ het ringelven “. Actum Olen 6 september 1765. Peeter Gommarus
Stocker. Notaris F. Berckmans.
Bijgeschreven losse rekeningen en notities:
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Den ondergetekende bekende alsnog ontvangen te hebben van Catharina Van De Weijer
zeven en twintig guldens min een stuiver hetgene hij tekort hadde van de twee honderd
guldens rente deze 23 oktober 1765.
Den ondergeschreve bekende ontvangen te hebben van den notaris Oniaerts vijftig guldens
courant tot betaling van “ het ringelven “ gelovende daervan restitutir. Actum Oolen 6
september 1769. Peeter Joseph Verstappen.
Fr. T’Sijen heeft gehad van Catharina Jansens honderd en acht en veertig guldens bij
gedaen van Maria Geerts vier en twintig guldens ...
Akte N° 27

20 juli 1765

Conditie en voorwaarden op de welke Jan Haverhals zoon van Maria Bulckens geboortig
van Olen onder Doffen publiekelijk zal verkopen de hierna te specifieren gronden, gelegen
onder het Graafschap van Olen alsmede twee percelen onderLichtaart en op de hier
volgende condities:
En nadat de voorzegde condities publiekelijk was opgeroepen en voorgelezen is als eerte te
koop gesteld, den hooiwas aan “ de maeger sille “ groot omtrent ander halve zille gelegen in
twee percelen. Palende het grote part oost Joseph Meir, zuid de erfgenamen Peeter
Verbiest, west Jan Verluijten en noord Jan Wouters. Palende het kleine part naast “ den
donck “. Palende oost Jan Verluijten, zuid de erfgenamen Hendrick Caers, west ... (leeg) en
noord het nonnenklooster van Herentals en heeft daarvan den handslag ontvangen Michiel
Wilms om en mits een som van één en dertig guldens en stelde de koper bovenden zes
hoogen, present Jan De Ceuster en Jan Baptist Soeten als getuigen. Heden 26 september
de kaars ontstoken van ‘s heerenwege zijnde met consent van koper en verkoper is met den
uitgang dezelfde zonder verdere verhoging koper gebleven de voornoemde Michiel
Willems.
Ten tweede werd verkocht twee halve zillen hooiwas gelegen onder Lichtaart in twee
percelen. Palende en rijdende met ... (leeggelaten) en heeft na langdurige roepen daarvan
den handslag ontvangen Michiel Wilms om en mits een som van tachtig guldens en stelde
de koper zes hoogen, present Jan De Ceuster en Jan Baptist Soeten. Dezelfde dag stelde
Marten Wouters alsnog vier hoogen, present dezelfde als boven op 28 juli verklaarde
Marten Wouters op het perceel hooiwas genaamd “ het slept “ onder Lichtaart alsnog zes
hoogen of verdieren te stellen, present Amand Van Hout en Jan Laenen als getuigen. Op 10
augustus 1765 comparerden Peeter Wouters Martenssone en verklaarde boven alle
gestelde verdieren alsnog één hooge te stellen, present Jan Franciscus Wouters en Marten
Caers als getuigen.
Akte N° 26

15 juli 1765

Compareerde Peeter De Smedt inwoner van Olen onder Tongerlo, welke comparant
verklaarde verhuurd te hebben aan Hendricus Marcelis inwoner van Herentals zeker zijn
comparant huis gestaan te Herentals genaamd “ de Croone “ met ap- en dependentiën
uitgenomen de brandewijn stokerij die zal tot zijn laste mogen stellen en erigeren naar zijn
genoegen, welke Hendricus Marcelis ten deze present verklaarde het voorzegde huis alzo
in huur te accepteren om en mits een som van drie en tachtig guldens in voorlijf jaarlijks en
bovendien te betalen al de stads en staten lasten die op het voorzegde huis zullen gevraagd
worden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Hendrick
Van Westerlo als getuigen.
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13 juli 1765

Conditie en voorwaarden waarop Andries Bogaerts in huwelijk met Catharina Verbist
Jansdochter inwoners van Zoerle op heden 13 juli verscheidene percelen erve zaailand
zullen verkopen, alhier binnen omtrent Gerheiden en “ het bijlenveldt “ en dat op de
volgende condities. En nadat de voorzegde condities publiekelijk waren voorgelezen en bij
kopers en verkopers geaccepteert zo zijn de volgende goederen te koop gestelt:
Ten eerste zeker perceel erve genaamd “ het loosveld “ groot omtrent een half bunder.
Palende oost Jan Cluijts nomine uxoris cum suis, zuid Michiel Kenis, west en noord dezelfde
Adriaen Goor en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Michiel
Kenis om en mits een som van twee honderd en vijftig guldens en stelde de koper veertien
hoogen, present Marten Heijlen en Marten Wilms als getuigen. Op heden 26 september
1765 de kaars van ’s heerenwegen bij consent van koper en verkoper ontstoken zijnde is
met den uitgang dezelfde koper gebleven zonder enige verdere verhoging, Michiel Kenis.
Ontvangen van Michiel Kenis een somme van honderd en veertien guldens bij kortinge van
zijn koopsom volgens conditie als voor op heden 5 oktober 1765. Andries Boogaerts.
Ten tweede werd verkocht zeker perceel erve gelegen op “ het bijlenveldt “ groot omtrent
één zille. Palende oost de erfgenamen Catharina Heuskens, zuid de erfgenamen Marten
Van Olmen, west Michiel Jansen nomine uxoris en noord de weduwe Geert Bellens en heeft
na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Marten Wilms om en mits een som
van honderd en zestien guldens en stelde de koper bovendien veertien hoogen, present
Michiel Kenis en Ferdinandus Peeters als getuigen. Op heden 26 september 1765 de kaars
van ’ s heerenwegen ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven Marten
Willems. Ontvangen bij mij ondergeschrevene van Martinus Willems een som van vier en
twintig guldens op korting van zijn koop, op 3 oktober 1765. Andries Boogaerts.
Ten derde werd verkocht zeker perceel erve genaamd “ de hoeve “ groot omtrent een half
bunder. Palende oost Jan Moleberghs, zuid de gemeente, west Maria Verbist en noord Geert
Vander Veken en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Jan Verbist
om en mits een som van twee en twintig guldens en stelde de koper vier hoogen, present
Marten Wilms en Guilliam Schuermans als getuigen. Op heden 9 mei 1780 is gecompareerd
de heer Jan Baptist Soeten secretaris alhier die verklaarde op het voorzegde land bij
handslag en eerste geluk bevallen aan Jan Verbiest voor de somme van twee en twintig
guldens en vier hoogen alsnog te stellen vijf hoogen of verdieren, present J. Fr. Wuijts en
Guillam Verachtert als getuigen. Op heden 9 mei 1780 de kaars van bij consent ’s
heerenwegen ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde zonder enige verdere verhoging
de voorzegde Joannes Baptist Soeten koper gebleven. Coram de heer meijer en de
respectieve schepenen van Olen.
Akte N° 24

13 juli 1765

Conditie en voorwaarden waarop den Eerwaarde heer Van Den Broeck op heden dertien
juli 1765 publiekelijk zal verpachten zeker “ thindeken “ gelegen en resorterende omtrent de
Plaetse van Olen en Schaatsbergen en zo verder met het vorige “ thindeken “ en de
Schaatsbergse loop en andere aanpalenden “ thinden “ van Westerlo en dat op de volgende
condities. De verkoopsvoorwaarden werden voorgelezen ten huize van mijn notariaat.
En is dienvolgens de voorschreven “Thinde “ opgeroepenen heeft daarvan den handslag of
eerste geluk ontvangen den eerwaarde heer Van Hove om en mits de som van 32 guldens
en stelde deze pachter daaop drie hoogen naderhand nog één hooge, present Peeter De
Smedt en Jan Baptist Van Hove. De voorzegde “ thinde “ na verloop andermaal op geroepen
zijnde, één, twee en derde werf verbleven aan heer Van Hove (Antonius Van Hove).
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Stellende als borg de Heer Lepaige Drossaard van Vorselaar ... J. J. Van Den Broeck
pastoor te Herentals (verpachter).
Akte N° 23

22 juni 1765

Compareerden Egidius De Winter in huwelijk met Susanna Wuijts inwoners van Zoerle,
welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Daems en Maria
Blampaerts een som van honderd guldens courant ...
Comparant stelde tot pand zeker zijn comparants huis en binnengeleg gestaan en gelegen in
“ de wijck? “ onder Zoerle Westerlo. Palende oost Jan Baptist Van Kerckhoven Janssone,
zuid Amand Helsen, west ‘ S Heerenstraat en noord Peeter Lemmens, groot omtrent
honderd vijf en twintig roeden ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van
Hendrick Doos en Peeter Daems als getuigen.
Akte N° 22

15 juni 1765

Testament:

In den naeme ons heer amen

Compareerde Michiel Van Hove en Anna Verwimp beide gehuwden en ingezetenen van
Oevel, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede gezondheid 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
kiezende hun begraafplaats in de kerk van Oevel met een eerlijke
begrafenis.

-

Dispositie van hun na te laten goederen. Eerst willende zij testateuren dat al
hun obligatoire renten, acten en kredieten samen zullen behouden blijven ...
Hun na te laten meubilaire effecten zullen moeten gaan en succederen
volgens landsrecht alsmede hun geconkwesteerde erfelijke goederen
willende hij testateur dat zijn kinderen aan zijn vrouw testatrice in deze zullen
moeten supplieren honderd guldens door hem testateur gekweten in een
rente tot Herentals ... Aan de testatrice de openstaande pretentiën aan haar
zwager Adriaen Verwimp ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel voor het ziekenbed van de testateur, ter
presentie van Jan Martinus Heijlen en Peeter Peeters, geburen als getuigen gevraagd.
Akte N° 21

14 juni 1765

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Guilliam Geens en Elisabeth Broeckx beide gehuwden en ingezetenen van
“ de doelandsche heijde “ onder Herentals beiden gezond van hart welke comparanten
verklaarden met wel bedachte zinnen onbedwongen gemaakt en geordoneert hun
tegenwoordig testament en donatie van laatste wil ... Komende tot hun libere dispositie.
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worde in gewijde aarde en het
laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de
laatst levende van hun beiden. Willende dat na ieders aflijvigheid vijfentwintig
guldens missen van Requiem moeten gecelebreerd worden tot lafenis hunner
zielen.
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Dispositie van hun tijdelijke goederen, obligatie, acties en credieten maken zij
aan elkander in volle eigendom, ingeval zij geen nakomelingen komen achter
te laten en ingeval zij enige kinderen komen achter te laten zal den langst
levende verplicht zijn dezelfde eerlijk op te voeden ... Ingeval zij testarice
komt te overlijden zonder kind of kinderen is zij haar moeder roepende voor
haar legitieme portie ter somme van dertig guldens.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Cornelis Geerewaerts en Jan Baptist Soeten als getuigen.
Akte N° 20

7 juni 1764

Compareerden Marten Heijlen in huwelijk met Catharina Snijers inwoners van Olen welke
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw Isabella Van Opstal
weduwe François Bouwen, een som van honderd guldens courant ...
Comparant stelde tot pand zeker zijn huis, hof en binnengeleg gestaan in de Plaetse van
Olen. Palende oost noord de kinderen Peeter Verwimp, zuid Peeter Vermeerberghen, west
de Plaetse van Olen en noord(?) de kinderen Peeter Wuijts, groot omtrent 80 roeden. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen op den 7de juni 1764, ter presentie van Jan Van De
Weijer en Jan Peeters als getuigen.
Akte N° 19

10 juni 1765

Compareerde Jan Baptist Deckers inwoner in het gehucht Hezewijk onder Olen, welke
comparant verklaarde in vorm van pacht over te geven aan Marten Van Olmen
Martenssone inwoner op “ de vennen “ onder Herentals, zekere heide gelegen omtrent
Gerhese omtrent “ de savelheijde “. Palende oost de straat komende van de hoeven of de
Geelsebaan naar “ den rendelair “, zuid Lauwreijs Jansen, west “ de savelheijde “ en noord
Peeter Lijsen, groot een half bunder, welke Marten Van Lommel den acceptant verklaarde
deze heide te accepteren om en mits een som van elf guldens voor het haksel daar op
staande met belofte dezelfde te moeten verbeteren van “ plantagie “ in het geheel ... en dat
gedurende dertig jaar ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Soeten en Adriaen
Janssen als getuigen.
Akte N° 18

8 juni 1765

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Jacobus Struijfs en Anna Van Den Bergh beide gehuwden en ingezetenen
van Thulseinde onder Noorderwijk alhier actueel binnen Olen op mijn kantoor, 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
dewelke de eerst stervende van hun beiden is latende ter discretie van den
laatstlevende ...

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen hetzij haafelijke als erfelijke
verklaarden ze beiden na hun dood te gunnen en te geven aan hun zoon
Peeter Jan Struijfs en zijn tegenwoordige huisvrouw in volle eigendom op
last en restrictie dat de voorzegde Peeter Jan en zijn huisvrouw beide
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testateuren gedurende hun leven zouden mogen blijven wonen en al de
winsten van pachterij en fabriek van steenbakkerij mogen profiteren half en
half. Ook dat hun zoon en zijn huisvrouw zullen moeten geven aan hun
dochter Françoise Struijfs in huwelijk met Peeter Van Looij een som van
vier honderd guldens courant voor haar part in vaderlijke en moederlijke
haafelijke en erfelijke goederen ... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Jan Baptist Soeten en Cornelis Peeters als getuigen.
Akte N° 17

8 juni 1765

Compareerden Jan Baptist Jespers Franciscussone daar moeder van was Catharina
Peeters ten einde nabeschreven van zijn voorzegde ouders zo hij verklaarde, welke
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Van Elsen Peeterssone
een som van acht en dertig guldens courant ... voor welke kapitale penningen hij comparant
is kwijtscheldende aan de voorzegde Peeter Van Elsen een som van veertig guldens bij
moderatie die de voorzegde Peeter Van Elsen aan Jan Jespers wegens zijn ouders was
geldende ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, terpresentie van Hendrick Norbertus
Oniaerts en Cornelis Peeters als getuigen.
Akte N° 16

1 juni 1765

Compareerden Adriaen Cluijts Peeterssone in huwelijk met Catharina Hermans, inwoners
van Poederlee in het gehucht van “ Heel “ en Jan Boschmans in huwelijk met Lucia
Verwimp inwoners van Nijlen, bijvang van Lier, welke eerste comparanten verklaarden over
te geven en te transporteren aan Anna Barbara Verwimp Adriaensdochter daar moeder van
leeft Catharina Verbraecken, zeker zijn part en kindsgedeelte van de erfelijke vaderlijke en
moederlijke goederen, allen gelegen tot en in de Heerlijkheid van Oevel, gelijk de voorzegde
Jan Boschmans ook is overgevende in wettige erfdom aan de voorschreven Anna Barbara
Verwimp alzulk part en deel als hij Jan Boschmans op den veertiende november 1763
heeft aangenomen bij akte van transport voor mij notaris en getuigen, om en mits een som
van vijftig guldens courant, gelijk de eerste comparant zijn part voor dezelfde som ook heeft
gecedeerd, welke som beiden bekenden ontvangen te hebben waarvoor deze is dienende
voor volle en absolute vereffening ...
Welke Anna Barbara Verwimp ten deze present verklaarde de voorzegde kindsgedeelten
alzo in dank aan te nemen voor haar en voor haar nakomelingen ... Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Peeter Daems als getuigen.
Akte N° 15

1 juni 1765

Compareerden Cornelis Verachtert Michielssone in huwelijk met Maria Catharina Mattijs,
inwoners van Meeren onder Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit
handen van Adriaen Van Nuten als kapelmeester van Sint. Wilbordus, een som van zes en
vijftig guldens wisselgeld ...
Comparant stelde 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 Peeter Anthonis en Michiel Verachtert als getuigen hiertoe aanzocht.
Compareerde Cornelis Verachtert vertonende de kwijting ondertekend Adriaen Van Nuten,
waar bij blijkt dat dezelfde heeft ontvangen op de voorstaande obligatie een som van vijftig
guldens courant geld, waarmede de voorzegde obligatie komt te cesseren. 15 februari 1778.
Present Adriaen Deckers actuele kapelmeester.
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1 juni 1765

Compareerde Jan Van De Weijer en Beatricx Huijgen beide gehuwden en ingezetenen
van Buul onder Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van
Juffrouw Isabella Bouwen een som van honderd en vijftig guldens courant ...
Comparanten stelden tot pand zeker perceel land gelegen tot Buul onder Olen, genaamd
“ het rachters “ verkregen bij koop tegen Anna Verstappen weduwe Hendrick Cools.
Palende oost het straatje, zuid de erfgenamen Jan Daems, west Michiel Vekemans
erfgenamen en noord Jan Blampaerts weduwe, groot omtrent een bunder. Stellende alsnog
voor subsidiaire pand zeker perceel genaamd “ het kerckhof “ insgelijks gelegen tot Buul.
Palende oost Peeter Van Linden ... (leeg), west ...(leeg) en noord den heer Intendant
Bosquet. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Heijlen en Jan
Peeters als getuigen.
Compareerde Michiel Van De Weijer, Henrick Somers in huwelijk met Elisabeth Van De
Weijer en Geert Laureijs in huwelijk met Maria Constantia Van De Weijer, erfgenamen
van Jan Van De Weijer en Beatrix Huijgens vertonende een vereffening van de hier
bovenstaande obligatie, waarbij blijkt dat de voorstaande obligatie is opgelicht onder
protestatie van geheel te blijven over de intresten derzelve zodat dezelve daarmede komt te
casseren dood en teniet, present Petrus Franciscus Oniaerts, 7 mei 1778.
Akte N° 13

10 mei 1765

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Joanna De Ceuster en Jan Mols beide gehuwden en ingezetenen van
Olen, de comparante betrekkelijk ziek van lichaam en hij comparant gezond van hart.
-

Eerst bevelen zij testateuren dat hun lichamen zouden begraven worden in
gewijde aarde en het laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken
ter discretie van (de laatslevende) en willende dat hun nagedaan (worden) 7
missen van Requiem.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze zowel de haafelijke als de
erfelijke goederen aan elkander gunnen en geven in volle eigendom. Den
eerstervende de laatst levende alzo zijn enige erfgenaam noemende.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Anthonis en Anthonis
Moelants.
Akte N° 12

11 (18) mei 1765

Compareerde Hendrick Verbist in huwelijk met Dimphna Spaepen inwoners van Bijlen
onder Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter
Lemmens en Adriaen Lemmens Gijsbrechtskinderen inwoners van Grese onder Herentals,
een som van acht honderd guldens courant ...
Voor welke kapitale penningen hij comparant is overgevende aan de geldschieter aftelders,
eerst (het) huis, schuur en binnengeleg, groot omtrent ander halve zille. Palende oost de
straat, zuid Peeter(?) Laureijs, west Sieur Vinckx in huwelijk met Anna Laureijs en noord Jan
Leijsen. Item “ den clijnen dries “ groot ander halve zille Palende oost Cornelis Verhaegen,
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zuid Michiel Peeters, west de kinderen Adriaen Verbist en noord “ den zilversmidt “. Item
een beemd gelegen omtrent “ de timmermans “ groot omtrent ander halve zille. Oost den
heer Iven, zuid Adriaen Verbist Hendrickxsone, west Adriaen Kenis en noord den besloten
hove van Herentals, groot omtrent een halve bunder. Tot slot zekere weide gekomen van
den heer Van ...hoven, groot omtrent een halve bunder. Palende oost Peeter Verbist
Hendrickxsone, zuid Adriaen Verbist kinderen van Olen, west Adriaen Verbist met de
wederhelft en noord de kinderen van Peeter Wilms. Het voorzegde huis, schuur en de
voorzegde panden te aanvaarden te half maart eerstkomende 1766 ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Merten
Helsen.
Akte N° 11

20 april 1765

Conditie en voorwaarden waarop Daniel Doos en Maria Menten op heden publiekelijk
zullen verkopen verschillende percelen van erven gelegen binnen het Graafschap van Olen
als elders en dat op publieke veiling condities geschied.
Ten eerste werd te koop aangeboden zeker perceel erve gelegen in “ het bijleveldt “ groot
ander halve zille met last van drie loopen koren jaarlijks en verder vrij van “ schoof thinde “.
Palende oost Adriaen Cools nomine uxoris zuid Jan Hermans, west Jan Van Lommel nomine
uxoris en noord Hendrick Verbist en zal de koper profiteren van de tegenwoordige
bezaaidheid drie veertelen koren. Heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen
Adriaen Lemmens, om en mits een som van honderd en zeven en tachtig guldens courant
en stelde de koper boven de koopsom tien hoogen of verdieren, present Franciscus Heijlen
en Guilliam Schuermans als getuigen.
Op heden 5 mei compareerde Hendrick Verbist Hendrickxsone dewelke verklaarde boven
de gestelde koopsom en verdieren alsnog twee hoogen te stellen, present Jan Dierckx en
Guilliam Van Mechelen als getuigen. Op 5 mei 1765 compareerde Adriaen Lemmens
eerste koper en verklaarde op het voorzegde perceel alsnog drie hoogen te stellen, present
Cornelis Peeters en Jan Peeters als getuigen. Op heden 17 mei 1765 de kaars van ’ s
heerenwegen ontstoken zijnde in collegio scabinorum is met den uitgang dezelfde koper
gebleven zonder enige verhoging Adriaen Lemmens.
Ten tweede werd er te koop gestelt zeker perceel erve genaamd “ den paijacker “ ook tot
Bijlen onder Olen gelegen groot een zille. Oost de erfgenamen Anna Heijns zuid Hendrick
Verbist, west Michiel Gansen nomine uxoris en noord Adriaen Menten en zal de koper
profiteren door het derven van zijn penningen twee veertelen koren van de tegenwoordige
bezaaidheid. Heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Jan Van Hove
Hendrickxsone inwoner van Oevel om en mits een som van honderd en zes en dertig
guldens courant en stelde de koper bovendien zeven hoogen of verdieren, present Hendrick
Menten en Guiliam Schuermans.
Depost stelde Marten Wilms nog twee hoogen present bovenstaande getuigen. Op 22 april
1765 compareerde Marten Mattijs Peeterssone welke verklaarde boven al de gestelde
verdieren en koopsom nog vier hoogen te stellen, present Peeter Smets en Jan Baptist
Jansen als getuigen. Op 17 mei 1765 de kaars van ’s heerenwegen bij consent van koper en
verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven Martinus Matthijs.
Akte N° 10

1 april 1765

Compareerden Peeter Eskens in huwelijk met Dimphna Van Kerckhoven inwoners van
Herenthout, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Egidius
Heijlen Adriaenssone de som van honderd guldens ... waarvoor hij comparant is
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verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende, waar en op wat er ter
plaatse zal bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd op 1 april 1765, ter presentie
van Peeter Anthonis en Cornelis Peeters als getuigen.
Akte N° 9

1 april 1765

Compareerden Adriaen Maes en Anna Cluijts beide gehuwden en ingezetenen van
Meeren onder Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van
eerwaarde heer priester F. Hoefkens voor en in naam van zijn jongste zuster Maria
Catharina Hoefkens binnen Herentals, een som van twee honderd guldens courant ...
Comparanten stelden tot pad zeker huis en hof met aangeleg zo en gelijk hetzelfde gestaan
en gelegen is onder Olen in het voorzegde gehucht. Palende oost de straat, zuid Merten
Leijsen nomine uxoris, west en noord de kinderen Jan Verboven. Item zeker perceel erve
genaamd “ het sondaeghs velt “ gelegen tot Meeren onder Olen. Palende oost Adriaen
Peeters, zuid Michiel ’t Seijen, west Adriaen Van Uten en noord de erfgenamen Cornelis
Cluijts, groot drie honderd roeden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter De Smet en Cornelis
Peeters als getuigen.
Akte N° 8

17 maart 1765

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerde Michiel Mertens en Maria Anna Verlinden beiden gehuwden en ingezetenen
van Oevel op “ den hout “ welke eerste comparant liggende ziek te bed en bij deze
verklaarden de comparanten hun laatste wil te kondigen.
-

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

-

Hun haafelijke goederen maakten zij aan elkaar in volle eiegendom.
De erfelijke goederen maakten zij ook aan elkaar in touchte en den eigendom
aan de wettige kinderen op conditie de kinderen eerlijk op te voeden. Als
deze gekomen zijn tot een behoorlijk ouderdom hen te geven de som van 40
guldens.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel voor het ziekenbed van den testateur, ter
presentie van Cornelis Aerts en Jan Lemmens geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 7

7 maart 1765

Compareerde Henricus Norbertus Wuijts in huwelijk met Anna Elisabeth Ven, inwoners
van Vorst, welke comparant bekende ontvangen te hebben van de heer Mertens secretaris
van Tongerlo, een som van zeven honderd guldens courant ...
Comparant is verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende en wel
speciaal zijn kindsgedeelte hem competerende voor een vierde part van de goederen
gekomen van Adriaen Verstappen en Joanna Blerinckx, des comparant grootvader en
moeder waarvan de drie vierde parten zijn competerende aan zijn zuster Anna Elisabeth
Wuijts cum marito ...
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Compareerde ten deze mede Sieur Peeter Ven meijer van Eindhoutham de welke
verklaarde zich te stellen voor borg der “ naerdere hypotheque en capitale somme “ zeker
perceel erve genaamd “ de heijde “ gelegen onder Eindhout Ham. Palende oost de
gemeente, zuid den advocaat Paulij, west Jan Baptist Mertens en noord de gemeente.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, ter presentie van Jan Heijns en Peeter
Laureijs als getuigen.
Volgende folio: dooreen geschreven rekensommen en volgende tekst:
Wilm Slegers heeft gestelt aen Jan Van De Weijer ende Catharina Van De Weijer twintigh
guldens seven stuivers en drij oorden op 30 oktober 1765.
Akte N° 6

11 februari 1765

Compareerden Wilm Wouters in huwelijk met Joanna Tops inwoner van Herenthout
actueel binnen Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zijn stede bestaande
in huis, hof, schuur, weide en landerijen groot omtrent de zes zillen, alles gestaan en
gelegen aan “ het otterven ” tot Olen mede onder Schaatsbergen en dat aan Jacobus
Claes en zijn huisvrouw Anna Catharina Peeters, actuele inwoners van Herenthout ten
deze present die de voorzegde huur accepteerden om en mits een som van dertig guldens in
voorlijf en vijf veertelen koren jaarlijks in graanpacht ...
Compareerde ten deze mede Jan Baptist Peeters inwoner van Herenthout de zwager van
de pachter welke zich als borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Joseph Geerts en Jan Van Eijndt (Van Eijnde) als getuigen.
Akte N° 5

15 februari 1765

Compareerden Marten ’ T Sijen Martenssone inwoner van Buul onder Olen, welke
comparant verklaarde verkocht te hebben zeker zijn comparante hofstede bestaande in huis,
weiden, beemden, heiden en landerijen, zo en gelijk hetzelfde aan hem is bevallen bij
scheiding en deling en daarbij gevoegd een perceel hooiwas onder Geel, gekomen van
Wouter Baelens, met een perceel land genaamd “ den coolhof “ gelegen tot ILLe onder
Tongerlo bij de voorzegde pachthoeve waar als pachter op woonde Geeraerdt Ven, en dat
met hoogen en verdieren.
Eerst huis, stal, kamer en hof tot ILLe. Palende oost de straat, zuid Michiel Sijen met de
schuur en met drie zillen, west Peeter Sijen. Item “ de groote pleck “ groot drie zillen. Oost
en zuid de straat, west Adriaen Verstappen en noord Peeter Verhestraeten kinderen. Item
“ den coolhof “ gekocht van den koper. Palende oost en zuid ... (leeg), west en noord de
straat. Item een heide naast den H. Geest heide van Oevel. Item alsnog een heide gelegen
onder Tongerlo ILLe en Oosterwijk. Verkocht aan Franciscus ’T Sijen meijer van Oevel, zijn
broer met de kinderen ten deze present die al de voorzegde goederen in koop accepteerde
om en mits een som van dertien honderd guldens courant en verklaarde bovendien alsnog
twee honderd hoogen of verdieren te stellen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Josephus Verachtert meijer in
Oevel en Peeter Peeters als getuigen.
Akte N° 4
Testament:

17 februari 1765
In den naeme ons heere amen.
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Compareerden Jan Groenen en Joanna Vranckx beide gehuwden en ingezetenen van de
Haperstraat onder Olen, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede
gezondheid, welke comparanten ...(leeg)
-

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

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze ten eerste geven en
maken hun haafelijke goederen aan elkander alsook hun erfelijke goederen
met de volle eigendom en touchte en na hun dood op hun wettige kinderen.
Dit op last aan de laatst levende van hun beider na te laten kinderen eerlijk
op te voeden ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen in de Haperstraat, ten woonhuize en voor het
ziekenbed van den testateur, ter presentie van Jan Baptist Heijlen en Jacobus Peetermans
geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 3

24 februari 1765

Compareerden Peeter Meir Janssone in huwelijk met Theresia Van Castel Adriaensdochter
daar moeder van leeft Anna Bleerinckx, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit
handen van Adriaen Bellens Geertsssone in huwelijk met Anna Catharina Peeters, een
som van twee honderd guldens courant ...
Compareerde ten deze mede Anna Bleerinckx weduwe en Jan Van Castel, zwager van
den eerste comparante en (schoon)broer, welke verklaarden zich als borg te stellen en
stelden speciaal tot pand zekere erve genaamd “ den hoeck “ groot omtrent drie en een
halve zille. Palende oost ‘ S Heerenstraat, zuid dezelfde straat, west Marten Bleerinckx en
noord Adriaen Verbist erfgenamen ... Aldus gedaan en gepasseerd op 24 februari 1765, ter
presentie van Peeter Verboven en Hendrick Norbertus Oniaerts als getuigen.
Den ondergeschrevene Adriaen Bellens bekende ontvangen te hebben van Cornelis Van
Bijlen en Peeter Van Castel, voogden over de wezen van Jan Van Castel, de som van
twee honderd guldens courant in teniet doening van de voorstaande obligatie, zodat
overzulks dezelfde daarmede komt te cesseren door en teniet te zijn. Actum Olen 16 februari
1783.
Akte N° 2

5 januari 1765

Conditie en voorwaarden waarop Jan Sjegers Peeterssone inwoner van Geel naar
voorgaande koopveilingen bij publiek gebod publiekelijk zal verkopen zeker huis met hof en
binnengeleg samen groot omtrent de drie zillen. Palende oost Jan Kempenaers, zuid en west
de straat en noord Hendrick Geens kinderen met het bos gelegen omtrent “ de nieuwe … ”
zijnde zaailand en dat op volgende condities.
De voorzegde condities op het voorzegde goed door de notaris opgeroepen zijnde, heeft
daarvan publiekelijk den handslag ontvangen Joseph Verstappen om en mits een som van
drie honderd guldens en stelde de koper tien hoogen, present Marten Heijlen en Peeter
Helsen.
Depost verklaarde Jan Kempenaers alsnog te stellen twee hoogen of verdieren. Op heden
23 januari 1765 compareerde Jan Geens Hendricksone en verklaarde boven de koopsom
en de gestelde verdieren alsnog zes hoogen te stellen, present Adriaen Snijers en Cornelis

Notariaat Egidius Oniaerts 1760-1770

Pagina | 136

Peeters als getuigen. Op heden 7 februari 1765 compareerde Jan Cempenaers
Adriaenssone en verklaarde boven al de gestelde verdieren en koopsom vier hoogen te
stellen, present Adriaen Lemie en Joseph Geerts als getuigen.
Akte N° 1

2 januari 1765

Testament:

in den naeme ons heere amen

Compareerde Anna Dresselaers bejaarde jonge dochter, inwoonster van Noorderwijk en
enigszins onpasselijk, welke comparante verklaarde hierbij haar laatste wil te kondigen op de
navolgende manieren:
-

Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en
nagdaan zullen worden vijf en twintig missen van Requiem tot lafenis van
haar ziel, en het laten doen van een begrafenis en andere pieuse werken, ter
discretie van haar hierna te noemen erfgenamen.

-

Dispositie van haar haafelijke goederen verklaarde zij te gunnen aan
Gommaris Schouwaers en zijn tegenwoordige huisvrouw in volle eigendom
op last en restrictie dat dezelfden zullen moeten uitgeven een halve pattacon
of vier schellingen aan haar testatrice gedurende haar leven eerlijk te dienen
en alimenteren naar staat en conditie. De voorzegde Gommaris
Schouwaers en zijn huisvrouw bij gebrek van hunne representanten haar
enige en universele erfgenamen noemende ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van de notaris op 1 januari ter
presentie van Bavo Franciscus Kempenaers en Cornelis Peeters als getuigen.
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Not. 6005: 1766

Index 21 van den jaere 1766
Januari

Transport van Anna Vervoort Dilisdochter bijgestaan met Marten
Van Dijck haar man en voogd.

27 januari

Testament van Michiel Van De Venne en Maria Haverans.

22 januari

Obligatie tot last van Hendrick Van Eijnde en Dymphna Boeckx ten
behoeve van Jan t ‘ Sijen.

27 januari

Conditie van Dymphna Helsen weduwe Adriaen Wouters aan
Elisabeth Wouters in huwelijk Hendrick Meir

… januari

Testament van Anna Catharina Peeters en Adriaen Bellens.

...uari

Obligatie tot last van Paulus Wouters ten behoeve van Adriaen
Helsen

… maart

Akkoord tussen Maria ... en Hendrick Daems en Catharina Smets.

… maart

Testament van Geeraert Van ... en Anna …

…

…

19 juni

Testament van Peeter Van Hout Paulussone.

17 juni

Obligatie van Adriaen Lauwereijs ten behoeve van Juffr.
Vingerhoets.

17 juni

Obligatie tot last van Jan t’ Sijen ten behoeve van Juffr.
Vingerhoets.

10 juni

Obligatie tot last van Anna Maria Wouters en Peeter De Peuter ten
behoeve van Joseph Peeters.

… juni

Scheiding en deling tegen Michiel Wilms ter ene en Hendrick
Verwimp en Adriaen Van Hove ten andere.

… juli

Conditie van Catharina Peeters weduwe Jan Heijlen tot Oevel aan
Petrus Heijlen.

....

Conditie van pachting van de tienden van ...

…

…

27 september

Testament van Michiel Verachtert

21

Voorblad index sterk beschadigd en moeilijk leesbaar.
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22 september

Conditie van Jan Lenders weduwnaar Elisabeth Laureijs.

7 septemter

Obligatie van Jan Geens gehuwd met Anna Elisabeth Herremans
inwoners van Oolen ten behoeve van Jan Baptist Raedemaeckers.

30 november

Obligatie van 125 gls. aan Martinus Meeus gehuwd met Anna
Elisabeth Boets ten behoeve van Peeter Meeus.

9 november

Testament van Hendrick De Busser en Maria Lanen.

29 december

Transport van Abraham Horemans aan Theresia Van Mol.

6 december

Akkoord van Peeter Wouters en Merten Wouters.

Fini

Akte N°

30 januari 1766

Compareerden Anna Vervoort Dilisdochter ten deze bijgestaan met Marten Van Dijck haar
man en voogd gehuwden en ingezetenen van Olen, welke comparanten verklaarden over te
geven en te transporteren eerst zeker perceel erve genaamd “ het binnenblock “ of veld
gelegen tot Hulshout op het Eijnde onder de Heerlijkheid van Westerlo. Palende oost Peeter
Vermeerbergen en Peeter Dirckx en Peeter Van Roije, zuid en west Guilliam De Ceuster en
noord de Nieuwe heijstraat, groot ander halve bunder.
Item zeker perceel heide. Palende oost een straatje, zuid de Nieuwe Heijstraat, west Guiliam
De Ceuster, “ heere heijde “ noord, groot honderd vijftig roeden. Tot slot zeker perceel
genaamd “ de vennen “ zowel land als weide. Palende oost Peeter Van Roije en Adriaen
Vervoort, zuid Peeter Heijns nomine uxoris, west de weduwe Peeter Lemmens en noord de
straat naar Antwerpen, groot honderd vijftig roeden.
Aan de comparanten competerende uit handen van hun ouders en dat aan Guilliam De
Ceuster en Anna Catharina Vervoort zijn huisvrouw ten deze present die dezelfde
goederen accepteerden op de last en chijns van dertig stuivers en op last van twee honderd
guldens courant aan de armen en de kerk van Hulshout en bovendien beloofde hij
acceptant alsnog te stellen aan de transportanten een som van vierhonderd guldens courant
als het den acceptant zal te pas komen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Cornelis Peeters en Emanuel Verlinden als getuigen.
Den ondergetekende Marten Van Dijck als man en voogd van Anna Vervoort bekende
voldaan te zijn van Guilliam De Ceuster van de voorzegde transport waarmede deze komt
te cesseren dood en teniet. Actum Olen 30 november 1768. Present Hendricus Norberstus
Oniaerts en Peeter Geps als getuigen.
Akte N°
Testament:

27 januari 1766
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Compareerden Michael Van De Venne en Maria Haverhans beide gehuwden en
ingezetenen van ILLe onder Tongerlo beiden gezond van lichaam, welke comparanten
verklaarden te geven bij donatie “ inter vivos “ zeker perceel erve gelegen tot Damseinde
onder Westerlo naast de Tongerlose palen. Oost Peeter Dils zuid dezelfde Dils, west Joris
Coninckx kinderen en noord Jan Govaerts pachter. Groot omtrent een half bunder en dat
aan Anna Maria Van De Venne in huwelijk met Mattheus Van Hove inwoners van
Schobroeck onder Westerlo, op last en restrictie dat dezelfde zijn dochter en haar man daar
een huis zullen moeten op bouwen, waarvan hij donantant zal moeten geven het hout tot drie
gebinten in oude of nieuwe timmer voor of tegen half oogst 1766. Zijn dochter met haar man
moeten gedurende het leven van de donantanten jaarlijks vijf guldens geven. Na de dood
van donantanten zal het voorzegde perceel erve met huis zijn en blijven aan en ten behoeve
van zijn dochter ...
Aldus gedaan en gepasseerd op 27 januari 1766, ter presentie van Cornelis Peeters en
Cornelis Geerewaerts als getuigen.
Akte N°

22 januari 1766

Compareerde Franciscus ’T Seijen en Maria Catharina Van Nuten gehuwden en
ingezetenen van ILLe onder Tongerlo onder Olen, welke comparanten bekenden ontvangen
te hebben uit handen van Juffrouw Vingerhoets, moeder der infermerie van het begijnhof
van Herentals, een som van twee honderd guldens courant.
Comparant stelde tot pand zeker perceel hooiwas gelegen in “ het vries broeck “ gelegen
onder Geel omtrent Zammel. Palende oost en west de abdij van Tongerlo, zuid ... (leeg) en
noord de Laak, groot honderd roeden. Item een perceel hooiwas gelegen in het voorzegde
Zammels broek onder Geel op “ het steucks. In twee percelen, rijdende met ... (leeg).
Palende oost ... (leeg) ...
Compareerde ten deze mede Adriaen Van Nuten, vader van de comparante die verklaarde
zich als borg te stellen voor het voorzegde kapitaal. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Joseph Geerts.
Akte N°

22 januari 1766

Compareerden Hendrick Van Eijnde en Dimphna Boeckx beide gehuwden en ingezetenen
van Oevel, welke comparanten bekenden schuldig te zijn aan Jan ’T Seijen Peeterssone
van genoten penningen en granen, een som van twee en tachtig guldens courant ...
Comparanten verbindende hun personen en goederen, roerende en onroerende en speciaal
tot pande stellende alzulke actie als zij comparanten enigszins zouden konden of mochten
pretenderen in het nalatenschap van Amandt Bellemans waar van Catharina Lauwereijs
de touchte genoot om na de dood van de voorzegde Catharina Lauwereijs daaraan te
hebben zijn rentheffers verhaal op conditie dat zij zullen mogen winnen des rentheffers
blokske genaamd “ het moesten block “ mits daar jaarlijks van te geven voor pacht vier
veertelen koren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendricus Norbertus Oniaerts
en Adriaen Van Dingenen als getuigen.
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17 januari 1766

Compareerde Dimphna Helsen weduwe Adriaen Wouters, welke comparante verklaarde
uit kracht en vermogen van haar testament met wijlen haar man verhuurd te hebben aan
Elisabeth Wouters in huwelijk met Henricus Meir haar comparante huis met schuur, stal
met het binnenveld gelegen onder Tongerlo, samen groot omtrent een bunder, waarvan een
half bunder op “ het heijblock “ moet hebben de natuur en weide altijd ingaande gelijk het
huis, schuur en stal (aan de) verhuurster de kamer met den zolder en de helft van den hof
met een plaats in de schuur om haar provisie te leggen en ingeval zij hetzelfde niet in
gebruik of kan gebruiken, zal hetzelfde zijn tot gerief van de huurder ... en dat voor een som
van drie en twintig guldens voorlijf en vier veertelen en een halve korenpacht jaarlijks ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van M. Joannes Petrus Schmitz
chirurgijn alhier en Hendricus Norbertus Oniaerts als getuigen.
Akte N°

12 januari 1766

Testament:

In den naeme ons Heere amen

Compareerden Anna Catharina Peeters en Adriaen Geeraerdus Bellens beide gehuwden
en ingezetenen van Hezewijk onder Olen, zij comparante liggende ziek te bed en hij
comparant in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun testament en
ordonantie van laatste wil te laten opmaken op de volgende manieren:
-

Dat ze vooreerst teniet doen al de voorgaande testamenten of ordonanties
van laatste wil.

-

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

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen. Eerst verklaarde zij testatrice te roepen
haar voorkinderen verwekt in het eerste huwelijk voor hun moederlijke
legitieme portie te vinden na haar dood in haar erfelijke goederen op haar
gedevolveerd ... Dalende tot hun generale nalatendheid zowel hun haafelijke
als erfelijke goederen verklaarden ze te gunnen en te geven aan elkander in
volle eigendom op last en restrictie aan de langstlevende hun kinderen alsnu
twee in getal eerlijk op te voeden tot ze gekomen zijn tot den ouderdom van
twintig jaar of een geapprobeerden staat en dan aan hen een som van twee
honderd guldens courant te geven en ingeval den laatstlevende zich begeeft
tot een ander huwelijk, aan ieder vier honderd guldens courant te geven.
Ingeval van meer kinderen deze som gelijk te verdelen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hezewijk onder Olen, ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testatrice, ter presentie van meester Gaspar Verelst en Hendricus
Norbertus Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N°

6 januari 1766

Compareerden Amandus Helsen in huwelijk met Maria Catharina Van Borghstadt
inwoners van Zoerle Parwijs, beide gezond van lichaam, welke comparanten verklaarden bij
donatie en onherroepelijk te geven aan Andries Sijmons in huwelijk met Anna Catharina
Gebruers ook inwoners van Zoerle Parwijs vijftig roeden erve gelegen in zekere plek erve
onder Zoerle Parwijs genaamd “ ’s heeren bosch “. Palende oost de straat gaande van de
kerk van Zoerle naar “ de heijblom “ Renderstraat in Gelindel, zuid Jan Baptist Vanlinden en
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west het erf van de donantanten, op last en restrictie dat dezelfde Andries Sijmons daar
een huis en kamer zal moeten op bouwen met ander gerief naar staat en conditie binnen een
jaar na datum voor hun en zijn nakomelingen en het voorzegde part, de kamer met een haag
van de erve van de donantanten hetzij van beuken, ... of dorens ...
Welke Andries Sijmons ten deze present verklaarde de voorzegde vijftien roeden erve op
de voorzegde last en restrictie alzo in dank aan te nemen ... Donantanten verklaarden deze
gift gedaan te hebben uit genegenheid en zijnde den acceptant hun neef ... Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendricus Norbertus Oniaerts en Jan Peeters als
getuigen.
Akte N°

3 februari 1766

Compareerden Paulus Wouters in huwelijk met Catharina Helsen Jansdochter, inwoners
van Oevel, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Helsen
zijn zwager een som van drie honderd guldens courant …
Comparant stelde speciaal tot pand zijn vrouwe kindsgedeelte, met zijn zwager en zusters
onverdeeld ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Daems en
Hendricus Norbertus Oniaerts als getuigen.
Akte N°

18 maart 1766

Compareerde Maria Bellens weduwe Lauwreijs Cluijts geboortig van Olen en actueel
wonende binnen het gehucht van Hezewijk onder Noorderwijk, welke comparante bekende
schuldig te zijn aan Hendericus Daems en Catharina Smedts gehuwden van Hezewijk
onder Noorderwijk, een som van honderd guldens courant over en ter zake van vier jaar
mondkosten mede van gedane diensten in haar ziekte daar deze daarmede van wederzijds
is dienende voor volle en absolute vereffening mits het laatste jaar is verschenen van Bavo
misse 1765 en vermits de comparante geen penningen is hebbende om de voorzegde haar
mondkosten en diensten te betalen, zo verzekerde zij tot en in de betalingen van hetgene
voorzegd aan Hendrick Daems en Catharina Smedts over te geven en te cederen alzulke
obligatoire rente die zij is vindende tot last van Jan Steijnen en Elisabeth Wouters
gehuwden van Buul onder Tongerlo waarmede het huis en schuur van ditto Jan Steijnen en
Elisabeth Wouters is belast en aangenomen welke Henderick Daems en zijn huisvrouw
verklaarden dezelfde rente voor hetgene voorzegd te accepteren en in dank aan te nemen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hezewijk ten woonhuize van de comparante en
acceptanten, ter presentie van Hendericus Norbertus Oniaerts en Jan Kempenaers als
getuigen.
Akte N°

12 maart 1766

Compareerden Paulus Wouters en Catharina Helsen Jansdochter inwoners van Oevel,
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Juffrouw Bidijckx begijntje op het
begijnhof van Herentals als meesteresse van de kerk van het voorzegde begijnhof, een
som van honderd guldens courant, waarvan deze is dienende voor volle en absolute
vereffening ...
Comparanten stelden tot pand haar comparante kindsgedeelte gelegen tot Oevel,
onverdeeld met haar zusters en broer. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter
presentie van Guilliam Van Turnhout en Joannes Mennekens als gtuigen.
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11 maart 1766

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Geeraert Van Kerckhoven en Anna Herremans (Hermans) beide
gehuwden en ingezetenen van Damseinde onder Westerlo. Hij comparant enigszins
onpasselijk en zij comparante in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden hun
uiterste wil te kondigen in deze hun tegenwoordig testament en verklaarden te revoceren en
te niet doende al hun voorgaande testamenten en donaties van laatste wil voor deze datum
gemaakt ...
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het
laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken ...

-

Dispositie van al hun haafelijke goederen gunnen ze den eerststervende aan
de langst levende van hun beide in volle eigedom en aangaande hun erfelijke
goederen verklaarden zij ook deze te gunnen en te maken aan elkander en
na hun dood over te laten aan de na te laten kinderen, mits dat dat daar eerst
zal van moeten afgetrokken worden hun persoonlijke schulden en obligaties,
mede dat de kinderen daaruit zullen moeten vinden hun legitieme portie der
haafelijke effecten of dezelfde met de persoonlijke schulden uit de
erfgoederen ...

-

Item laten en maken zij aan Anna Barbara Van Kerckhoven, Peeter Van
Kerckhoven en Jan Van Kerckhoven hun kinderen honderd ducatons eens
onder hun te profiteren na de dood van de laatstlevende uit hun na te laten
chijnsgoederen, maar ingeval Anthoon van Kerckhoven hun oudste zoon
geen prerogatief pretendeerde, zo zullen de drie jongste van het het
voorzegde prelegaat vervallen en gelijk moeten verdelen.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Daemseinde ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de testateuren, ter presentie van Bernardus Van Tongel en Guiliam Van Outsel als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N°

9 maart 1766

Compareerden Peeter Verbist en Jan Verbist zijn zoon inwoners van Olen, welke
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter Deckers, Adriaen
Deckers en Anna Deckers Adriaenskinderen inwoners van Wiekevorst, een som van vijftig
guldens wissel(geld) ...
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ klaves? ” gelegen omtrent de
Plaetse, groot een half bunder. Palende oost Peeter Smedts, zuid de notaris Oniaerts, west
Peeter Vermeerbergen en noord Adriaen Verstockt. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen, ter presentie van Hendricus Norbertus Oniaerts en Jan Gebruers als getuigen.
De ondergeschreven bekende ontvangen te hebben het bovenstaande kapitaal van vijftig
guldens met den verlopen intrest tot op heden datum, zodat deze obligatie daarmede
cesseerde dood en teniet, nu en ten eeuwige dage, 2 augustus 1779.
Akte N°

8 maart 1766

Compareerden Amandus Verstappen en Dimphna Verstappen bijgestaan met mij notaris
in plaats van een voogd, welke comparanten bekenden en verklaarden over te geven en te
transporteren in wettige koop al hun pretenties, actien en credieten die zij enigszins konden
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pretenderen uit het sterfhuis van hun vader in huwelijk geweest zijnde met Anna Verwimp
Jansdochter en dat aan Jan De Cort in huwelijk met Anna Sprengers en Guiliam
Sprengers ten deze present die alle actien en de haafelijke credieten alzo accepteerden om
en mits een som van vijftig guldens courant, te voldoen tussen heden en Bavomisse van dit
jaar 1766. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendricus Norbertus
Oniaerts en Cornelis Peeters als getuigen.
Deze bovenstaande som met het kopen van “ den werck osse “ is aan Amandus
Verstappen en Dimphna Verstappen voldaan, ter presentie van Adriaen Heijlen en Egidius
Oniaerts als getuigen, deze 16 november 1766.
Akte N°

7 maart 1766

Compareerden Guiliam Helsen en Catharina Govaerts Adriaensdochter inwoners van
Oevel, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Dils
Peeterssone, inwoner van Schobroeck onder Westerlo een som van honderd vijf en twintig
guldens courant ...
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve gelegen tot Gelindel onder Westerlo,
genaamd “ het schuerblock “ groot honderd roeden. Palende oost Marten Helsen, zuid “ de
plein “, west Marten Helsen zij broer en noord de Sije straat. Tot slot een halve zille gelegen
op “ het grootblock “ onder Gelindel Westerlo Oost Adriaen Heijlen, zuid de Seije straat,
west Cornelis Verborgt en noord Hendrick Verbist.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize van de comparanten, ter
presentie van Adriaen Helsen hun zoon en Jan Molenberghs Janssone.
Akte N°

9 april 1766

Compareerden Dimphna Peeters ten deze bijgestaan met Jan Neijers haar man en voogd,
inwoners van Olen, welke comparanten verklaarden in wettige koop over gegeven te hebben
in volle erfdom, zeker perceel erve genaamd “ den crommen “ gelegen onder Olen omtrent
“ den cruijswegh “. Palende oost Peeter Cools met zijn broers en zuster of hun kinderen,
zuid den Olense waterloop, west Guilliam Van Linden en noord Merten Verluijten ... daar
moeder van leeft Maria Peeters en dat aan Guilliam Verlinden voorzegde, die dit transport
accepteerde om en mits een som van honderd en twintig guldens courant te betalen naar
zijn goede genoegten en gelegenheid, mits de transportanten reserveerden de korenpacht
van de tegenwoordige bezaaidheid tot St. Andriesmisse te vervallen zonder meer ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Schoors en Cornelis
Peeters als getuigen.
Akte N°

12 april 1766

Compareerden Geeraerdt Van Kerckhoven en Anna Hermans beide gehuwden en
ingezetenen van Damseinde onder Westerlo, welke comparanten verklaarden schuldig te
zijn aan den eerwaarde heer Van De Schilde, proost van het besloten hof te Herentals
een som van honderd guldens courant ...
Comparanten stelden tot pand zekere beemd gelegen aan de Tongelsche straat, groot een
halve zille. Palende oost de voorzegde Tongelsche straat, zuid de waterloop, west Peeter
Wuijts Janssone en noord Peeter Dils den ouden. Tot slot het huis, hof en binnengeleg, groot
anderhalve zille. Palende oost Bernaert Van Tongerloo nomine uxoris, west en zuid Peeter
Dils en noord “ de pleijn “ ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Damseinde ...
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22 april 1766

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Guiliam Heijlen en Anna Wouters beide gehuwden en ingezetenen van
Olen. Beide comparanten gezond van hart, welke verklaarden bij deze hun laatste wil te
kondigen en dat op volgende manieren:
-

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

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel hun haafelijke als
erfelijke goederen gunnen en geven aan elkaar in volle eigendom en met de
volle touchte gedurende hun verdere leven ... Na de dood van de laatst
levende te succederen in volle eigendom op hun kinderen samen verwekt en
te verwekken in deze hun tegenwoordig huwelijk. Roepende hij testateur zijn
kinderen verwekt in eerste huwelijk voor een legitieme portie die hun in de
voorzegde gedisponeerde goederen zouden kunnen of mogen toekomen te
vinden na den testateurs dood uit de erfelijke goederen bij hem gedevolveerd
met het afsterven van Anna Heijns hun moeder.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Jan Gebruers en Adriaen Helsen als getuigen beide inwoners van Gelindel onder Westerlo.
Akte N°

25 april 1766

Compareerden Jan Verbist in huwelijk met Clara Van Doninck, inwoners van Herentals,
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Adriaen Bellens in huwelijk met
Anna Catharina Peeters inwoners van Hezewijk een som van twee honderd guldens
courant ...
Comparanten zijn verbonden hun respectieve personen en goederen, roerende en
onroerende, waar en op wat er ter plaatse zal bevonden worden. Compareerde ten deze
mede Jan Van Doninck, ook inwoner van Herentals, vader van de comparante dewelke
verklaarde zich als borg stellen voor het voorzegde kapitaal. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Cornelius Peeters en Peeter Schoors als getuigen.
Akte N°

27 mei 1766

Conditie en voorwaarden waarop Catharina Peeters weduwe Jan Heijlen inwoonster van
Oevel, uit kracht van haar testament gepasseerd voor mij notaris en getuigen op heden 27
mei 1766 publiekelijk zal verkopen, zekere stede bestaande in huis met schuur, weiden,
landerijen en heiden, gelegen onder Olen als Geel, ten deze bijgestaan met Peeter Heijlen
haar zoon als medeverkoper en dat met afroepen in het geheel of ten dele, in het oproepen
te specifieren met hoogen en verdieren ... Aldus gedaan en zijn deze voorwaarden
publiekelijk voorgelezen ten dage en ter plaatse van verkoop, ten huize van Cornelis
Verachtert binnen Meren onder Olen, present Guilliam Schuermans en Wilm Huysmans als
getuigen.
Ten eerste stelde men te koop het huis en binnengeleg gelegen tot Gerhagen onder Olen.
Palende oost, zuid en noord de straat en west Hendrick Mertens, groot omtrent een half
bunder en heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Hendrick Verboven om en
mits een som van drie honderd vijf en zestig guldens en stelde de koper alsnog twaalf
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hoogen, present Jan Verboven en Jan Van Lommel als getuigen (trekt elf lopen koren, mits
latende het schelfhout aan de verkopers). Depost stelde Marten Laenen op het voorzegde
perceel alsnog tien hoogen. Op heden 19 juni 1766 de kaars van ’s heerenwegen ontstoken
zijnde bij consent van koper en verkopers over de bovenstaande eerste koop, is met den
uitgang dezelfde koper gebleven Marten Laenen voor de som en verdieren ‘ ut ante ‘.
Ten tweede stelde men te koop, de schuur op den ordinaire last ingeval dezelfde wordt
afgebroken.
Ten derde stelde men te koop zeker perceel erve genaamd “ de langestraat “ groot zo en
gelijk dezelfde is gelegen in weide. Palende oost Marten Peeters, zuid Guilliam Verboven,
west Marten Laenen en noord de straat gelegen onder Geel. Heeft na langdurige roepen
daarvan den handslag ontvangen Marten Laenen om en mits een som van zeventig guldens
en stelde de koper alsnog tien hoogen of verdieren, present Hendrick Verboven en Jan Van
Lommel als getuigen. Op heden 19 juni 1766 de kaars van ’s heerenwegen ontstoken zijnde
bij consent van koper en verkopers over de bovenstaande panden is met den uitgang
dezelfde koper gebleven Marten Laenen, voor de som en verdieren als voorzegd.
Ten vierde stelde men te koop zeker perceel genaamd “ de meeren “ onder Olen. Palende
oost “ den aert “, zuid Marten Verbist, west “ de schranse “ en noord “ den boeckelschen
aert “ groot omtrent een zille en heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Marten
Laenen Adriaenssone, om en mits een som van honderd en dertig guldens courant en stelde
de koper bovendien tien hoogen of verdieren, present Jan Van Lommel en Marten Verbist
als getuigen. Op heden 19 juni 1766 de kaars van ’s heerenwegen ontstoken over de
voorstaande koop bij consent van koper en verkopers, is met den uitgang dezelfde koper
gebleven Marten Laenen voor de som en verdieren als boven.
Ten vijfde stelde men te koop zeker perceel, zowel weide als land genaamd “ de goirkens “
groot omtrent een half bunder. Palende oost ... en noord “ den meerenschen aert “, zuid
Marten Hoes en west de erfgenamen van Peeter Van Bijlen en heeft na langdurige roepen
den handslag ontvangen Marten Verbist, om en mits een som van twee en negentig
guldens en stelde de koper bovendien acht hoogen, present Jan Van Lommel en Guilliam
Schuermans als getuigen.
Op 30 mei 1766 compareerde Jan Baptist Van Hove, smed van zijne stiel en verklaarde
boven al de gestelde verdieren en koopsom alsnog drie hoogen te stellen. ter presentie van
Hendricus Norbertus Oniaerts en Jan Verlinden als getuigen. Ten voorzegde dag stelde Jan
Baptist Van Hove alsnog een hooge. Op 31 mei 1766 compareerde Marten Verbist en
verklaarde boven al de gestelde verdieren en koopsom twee hoogen te stellen, present
Franciscus ’t Sijen en Marten Lijsen als getuigen. Op heden 19 juni 1766 de kaars van ’ s
heerenwegen ontstoken zijnde bij consent van koper en verkopers over de bovenstaande is
met den uitgang dezelfde koper gebleven Marten Verbist.
Jan Heijlen weduwe heeft genoten van Hendrick Verbist tot Bijlen kapelmeester van de
Gestelkapel tot Olen, de som van twee honderd guldens courant met vier en twintig guldens
vijftien stuivers courant op 22 juni 1766.
Akte N°

14 april 1766

Compareerden Guiliam Verluijten in huwelijk met Maria Elisabeth Verstockt inwoners van
Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter Wuijts
Martenssone als voogd over Dimphna Bleerinckx Adriaensdochter een som van honderd
tachtig guldens courant …
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Comparanten stelden speciaal tot pand zeker huis en hof gestaan tot Tongerlo. Palende oost
de straat, zuid de secretaris Mertens, west en noord Peeter Lauwereijs groot 40 roeden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Jan
Gebruers als getuigen.
Den ondergetekende bekende ontvangen te hebben uit handen van Franciscus Van Hout,
als voogd over de wezen van Guilliam Verluijten, de som van honderd en tachtig guldens in
voldoening en afkwijting van het beovenstaande kapitaal, zo dat dezelfde obligatie daarmede
komt te cesseren dood en teniet, nu en ten eeuwigen dage alsof dezelfde “ noijt en hadde
geweest “. Actum Tongerlo 19 oktober 1772. Present Jan Hens en Jan Van Kerckhoven.
Inliggend blaadje:
Den ondergeschrevene bekende nog ontvangen te hebben uit handen van Peeter Wuijts de
som van 80 guldens van de wees van Adriaen Blerinckx, zo dat we zijn geaccordeerd met
den intrest in te gaan ten half mei 1766 ... Guiliam Verluijten, Maria Elisabeth Verstockt.
Akte N°

19 juni 1766

Testament:
Compareerden Peeter Van Hout Pauwelssone, inwoner van Gelindel, enigszins onpasselijk,
verklaarde bij deze zijn laatste wil te kondigen op de volgende manieren:
-

Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een
eerlijke uitvaart met kost en drank aan de vrienden, alleen en particulier en
aan de geburen volgens gewoonten aan iedereen een stuiversen koek.
Willende dat hem nagdaan worden een dertigste (missen) met het lezen van
“ den misereri profundus “. Dat er kort na zijn dood tot lafenis zijner ziel mede
tot lafenis van zijn ouders en naaste vrienden zielen honderd missen van
requiem bij de eerwaarde paters Capucijnen worden gedaan. En dat op den
dag der begrafenis zullen gesteld worden vier witte kaarsen ieder van een
pond, bovendien drie pond waslicht om te zenden een deel aan de parochie
kerk van Noorderwijk en één deel aan de Voortkapelle alhier en het laatste
deel aan de parochie kerk van Tongerlo.

-

Dispositie van zijn na te laten goederen; ten eerste maakte hij aan Adriaen
Van Hout “ het suerstuck “ gelegen onder Westerlo, op last en restrictie dat
de laatste zal moeten laten celebreren drie gezongen jaargetijden tot lafenis
zijner ziele en zijn naaste vrienden zielen en bovendien te doen stellen het
“ zondags capelle gebed ” met het laten uitreiken van zeven loopen gebakken
koren om te geven aan de huisarmen van Gelindel, Strateneinde en
Daemseinde en dat gedurende het leven van zijn broer en zijn na te laten
kinderen.

-

Dispositie van haafelijke en erfelijke goederen verklaarde hij te gunnen en te
geven aan zijn broers en zuster of hun representanten in volle eigendom op
last en restrictie dat dezelfden jaarlijks zullen moeten uitreiken aan den
eerwaarde pater Mathias Van Hout zijn broer een pattacon opdat dezelfde
zijn testateurs ziele zoude gedachtig zijn ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gelindel ten woonhuize van den testateur, terpresentie
van Hendricus Norbertus Oniaerts en Guilliam Helsen zijn gebuur als getuigen.
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17 juni 1766

Compareerden Adriaen Lauwereijs inwoner van Oevel, welke comparant bekende
ontvangen te hebben uit handen van juffrouw Vingerhoedts, moeder van het begijnhof en
infirmerie van Herentals, een som van drie honderd guldens courant ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ het kerckeblock “ gelegen tot
Oevel, groot een bunder. Palende oost Marten Helsen erfgenamen aan het straatje, zuid den
prelaat van Tongerlo, west Adriaen Lauwereijs en noord de kerk Dezelfde voorzegde
Adriaen Lauwereijs hem competerende bij koop van de kinderen Hendrick Pauwels en
Maria Mertens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan ’T sijen en Cornelis Peeters
als getuigen.
Akte N°

17 juni 1766

Compareerden Jan ’T Sijen Peeterssone in huwelijk met Maria Van Eijnde inwoners van
Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Juffrouw Vingerhoedts
moeder van de infirmerie van het begijnhof van Herentals, een som van vijf honderd
guldens courant …
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ den tongelaer “ groot
omtrent een zille. Palende oost de straat, zuid Peeter Peeters, west Maria Broeckhovens
erfgenamen en noord Peeter Boeckx. Item een driesken nu samen, groot honderd en dertig
roeden, gelegen binnen Oevel en Tongerlo. Oost Maria Broeckhoven erfgenamen en Peeter
Peeters, zuid Marten Cluijts erfgenamen en Paulus Verachtert erfgenamen, nu Marten
Verachtert.
Dezelfde panden bij koop verkregen van Hendrick Pauwels, belast met vijfhonderd guldens
aan de voorzegde infiremerie van Herentals zoals voorzegd waarvan hij Jan ’T Sijen de
kinderen van Hendrick Pauwels en Maria Mertens heeft ontlast en op hem nemende en
stelde voor “ subsidiaire hypotecque “ zeker perceel erve genaamd “ het langhe velt “
gelegen tot Oevel. Palende oost en zuid den eerwaarde heer Van Bijlen, west de kinderen
Jan Baptist Verdonck en noord de abdij van Tongerlo. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen, ter presentie van Adriaen Lauwereijs en Cornelis Peeters als getuigen.
Akte N°

10 juni 1766

Compareerden Anna Maria Wouters en Peeter De Peuter beide gehuwden en ingezetenen
van Noorderwijk in “ de eussel “, welke comparanten bekenden ontvangen en opgebeurd te
hebben van Joseph Peeters, een som van vier honderd guldens courant ...
Comparante stelde speciaal tot pand haar kindsgedeelte gedeeld in de erfelijke goederen
gekomen van haar moederszijde, zowel gelegen onder Tongerlo als elders ... Aldus gedaan
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Jan Peeters als
getuigen.
De ondergeschrevenen Jan Lenders en Jan Van Gansen verklaarden ontvangen te hebben
van Peeter De Peuter een som van twee honderd courant met den (intrest) van dien en
vermits honderd guldens hiervan zijn overgezet aan Anna Callaerts en aan Maria Callaerts
ook honderd guldens courant, waarmede de voorzegde rente komt te cesseren dood en
teniet. Actum Olen den eersten mei 1768.
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Den ondergeschreven Peeter De Peuter bekende ontvangen te hebben van Adriaen Van
Houdt de bovenstaande twee honderd guldens courant als zijn stiefvader in huwelijk met de
ondergetekende moeder met belofte daarvan jarlijks intrest te betalen tegen drie guldens ten
honderd, makende alzo jaarlijks een som van zes guldens. De bovenstaande obligatie
ingang nemende op hodie eerste mei 1768.
Akte N°

3 juni 1766

Testament:
Compareerden Jan Goor en Maria Van Dingenen beide gehuwden en ingezetenen van
Oevel op “ het heij eijnde “. Hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede
gezondheid. Comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen op 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
langst levende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke
verklaarden zij te geven aan elkaar in volle eigendom. Ingeval van den
testateurs voor aflijvigheid verklaarde hij zijn zoon van het eerste huwelijk te
roepen voor zijn legitieme portie van zijn nalatenschap, te vinden uit de
erfelijke goederen op hem gedevolveerd bij het afsterven van zijn eerste
vrouw. Ook op last dat de laatst levende zal verplicht zijn hun minderjarige
kinderen eerlijk op te voeden ...

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateuren binnen Oevel, ter presentie
van Carel Hendrickx en Ludovicus Volders (inwoner van Westerlo) geburen als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N°

23 juli 1766

Compareerden Zuster Angela Vlodorp, Zuster Gregoria Herremans, Zuster Rosa
Santeleer, Zuster Josepha Cotermans en Zuster Monica Seldenslaghs allen geproffeste
religieusen van Onze Lieve Vrouw in het besloten hof binnen de stad Herentals welke
comparanten verklaarden en attesteren bij deze rekwisitie van den eerwaarde heer G. Van
De Schilde hun tegenwoodige proost tot conservatie van hunne privilege bij hun en hun
voorzegden geplogen hebben alle in het particuliere, gedeclareerd en geattesteerd gelijk hier
volgende:
-

Betreft onenigheid tot het aanstellen van een nieuwe proost.

-

Item is getoond een declaratie van zuster Agnes De Vries laatste preorinne
dewelke luidde als volgt: Als den heer proost Verhaegen heeft af ... gedaan
zo is heel conventus in het spreekhuis geroepen niet beter wetende als voor
ieder zijn stem te geven ... zo heeft den heer prelaat meteen gezegd zonder
iemand te vragen of te horen spreken dat hij geresolveert was onze proost te
geven, mits den heer Verhaegen “ onbequaam was “ en heeft alzo zijn rede
begonnen ... ” het is u altemaal bekent ... ” ...

Aldus gedaan binnen den besloten hof, ter presentie van Guilielmus Van Doninck en
Joannes Josephus Van Doninck als getuigen, ingezetenen van deze stad Herentals.
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21 juli 1766

Compareerden Michiel Wilms ter ene zijde en Hendrick Verwimp en Adriaen Van Hove
Janssone ter andere zijde, inwoners der stad Herentals, welke comparanten bekenden
gescheiden en gedeeld te hebben zekere kwebbe gelegen in “ de ketelbonders “ groot
omtrent een zille. Palende oost Michiel Verachtert Oevel, zuid den heer Iven, west Joris
Cluijts en noord P. Papen, welke comparanten verklaarden gescheiden en gedeeld te
hebben de voorzegde zille tegen een kapitale rente van één en dertig guldens en tien
stuivers en is de voorzegde kwebbe gestelt voor de eerste kavel en de kapitale rente voor de
tweede kavel.
Is met blinde loting met het trekken van biljetten de eerste kavel bevallen aan Michiel
Willems en de voorzegde kapitale rente van 33 = 10 aan de drie(?) laatste comparanten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, terpresentie van Hendricus Norbertus Oniaerts
en Hendricus Peeters als getuigen. Ondertekend door: Adriaen Van Hove, Jacobus Van
De Poel, Hendrick Verwimp
Akte N°

21 juli 1766

Compareerden Catharina Peeters weduwe Jan Heijlen inwoonster van Oevel, welke
comparante verklaarde verhuurd te hebben haar huis, schuur, stal, hof en aangelegen erven,
gestaan en gelegen tot Oevel op “ de hese “ als elders. Samen groot omtrent vier bunders
zonder den hooiwas onder Geel en “ de wimp “ en dat om en mits een som van twintig
guldens voorlijf en twaalf veertelen koren en twintig ponden boter jaarlijks ...
Pachter mag tot hem nemen de twee perceelkes hooiwas gelegen in “ de schure delle “ als
de jaren van de pachter tot Gerhagen zullen geeindigd zijn. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Jan Van Lommel en Joseph Peeters als getuigen.
Waarschijnlijk verhuurd aan Petrus Heijlen (die niet echt vermeld wordt in de akte maar wel
ondertekend).
Akte N°

12 juli 1766

Conditie en voorwaarden waarop den eerwaarde heer Van De Broeck op heden publiekelijk
zal verpachten zeker “ thiendeken “ gelegen en resorterende omtrent de Plaetse van Olen,
Schaatsbergen en zo verder met het voren “ thiendeken “ en de Schaatsbergse loop onder
aanpalende “ thinden “ van Westerlo en dat op de conditie hier volgende ...
Aldus zo zijn deze condities publiekelijk voorgelezen binnen Olen Tongerlo op 14 juli 1766
ten huize van mijn notariaat, present Peeter Anthonis en Adriaen Bellens en is dien volgens
de voorzegde “ thiende “ opgeroepen en heeft daarvan den handslag of eerste geluk
ontvangen Franciscus ’T Sijen om en mits een som van veertig guldens en stelde de koper
bovendien twee hoogen en stelde zich als borg Hendricus Meir, present Hendricus
Norbertus Oniaerts en Peeter De Smedt.
Op de voorzegde conditie is opgeroepen de “ thiende “ genaamd “ het woor…? thindeken “
en heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Baptist Raijmaekers om en mits een som
van acht en twintig guldens en stelde de pachter twee hoogen en stelde als borg J. B. Van
Den Broeck.
Akte N°

2 juli 1766

Compareerden Michael Wilms inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te
hebben zeker huis, hof, schuur, landerijen, beemden, weiden en heiden groot omtrent zeven
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bunders en dat aan Jan Bellens Hendrickxsone ten deze present die dezelfde stede cum
annexis in huur accepteerde om en mits een som van drie en zestig guldens geld in voorlijf
en zeven en twintig veertelen korenpacht en bovendien binnen Olen jaarlijks te betalen in
iedere bede twee guldens tien stuivers een blanck en onder Geel in iedere bede drie stuivers
en aan Franciscus Peeters zeker huis, hof met binnengeleg groot ander halve zille met een
half bunder land en een half bunder weide alwaar de huurder actueel in woonde, waarom hij
huurder hetzelfde opnieuw in huur is accepterende om en mits een som van negentien
guldens voorlijf en bovendien te betalen al de dorpslasten ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Hendricus
Norbertus Oniaerts als getuigen.
Akte N°

30 augustus 1766

Compareerden Anna Maria S’Jongers weduwe Adriaen Vervoort bijgestaan met Marten
Vervoort, Adriaen Vervoort en Peeter Vervoort haar kinderen, de twee (eersten) hun
sterkmakende voor hun jongste broers en zuster als daartoe macht hebbende zo zij
verklaarden verkocht te hebben aan Franciscus Vervoort hun broer inwoner van Olen,
zekere helft in de haafelijke effecten die hij onverdeeld bezat met hun gemeenschappelijke
moeder, zo van koeien, schapen, paarden, granen en al wat van natuurlijke have is en mits
een som van twee honderd guldens courant en twee veertelen koren eens en vier veertelen
boekweit deze te betalen binnen één jaar na datum van deze, welke Franciscus Vervoort
verklaarde al de voorzegde effecten in dank en koop te accepteren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Peeters en Cornelis
Geerewaerts als getuigen.
Akte N°

29 augustus 1766

Compareerden Sr. Petrus Heijlen secretaris van Noorderwijk, Merten Laenen in huwelijk
met Dimphna Wijters en Adrianus Wouters allen als erfgenamen van Elisabeth Heijlen
ter ene zijde, Peeter Broeckx in huwelijk geweest met de voorzegde Elisabeth Heijlen ter
ander zijde, welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn over de touchte die
de partijen op ieders aangedeelde kavel zo van landsrecht als andere zouden kunnen of
mogen pretenderen.
Ten eerste verklaarde de eerste partijen contractanten af te staan aan Peeter Broeckx
tweede contractant in deze in volle eigendom zeker perceel land genaamd “ de meij
blocken “ gelegen onder Morkhoven, samen groot omtrent de twee honderd zes en zestig
roeden en bovendien nog te supplieren aan hem Peeter Broeckx een som van zestig
guldens courant op heden voldaan, waarvoor hij Peeter Broeckx is desisterende van zijn
recht van touchte die hij enigszins zou kunnen maken op de goederen aan de eerste
comparanten bevallen volgens scheiding en deling, gepassseerd voor mij notaris en
getuigen op ... april 1766 en verklaarden de voorzegde comparanten af te staan en af te zien
van de touchte die zij hadden en konden pretenderen in de aangedeelde goederen van
Peeter Broeckx volgens de voorzegde voornoemde scheiding en deling ... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Peeter Jan Struijfs en Cornelis Peeters als getuigen.
Akte N°

7 september 1766

Compareerden Jan Geens in huwelijk met Anna Elisabeth Herremans inwoners van Olen
in het gehucht van Schaatsbergen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit
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handen van Jan Baptist Rademaeckers (Raijmaeckers) een som van honderd guldens
courant ...
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker hun kindsgedeelte in de erfelijke goederen
gelegen onder Olen Tongerlo als Westerlo ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Cornelis Peeters en Hendricus Norbertus Oniaerts als getuigen.
Den ondergeschrevene Jan Baptist Raijmakers in huwelijk met Anna Smedts bekent
voldaan te zijn van het bovenstaande kapitaal en interesten waarmee de voorstaande rente
komt te cesseren, dood en teniet te wezen. Actum te Oolen 10 mei 1767.
Akte N°

22 september 1766

Compareerden Jan Lenders weduwnaar Elisabeth Lauwereijs inwoners van Oevel welke
comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Amandus Daems en Elisabeth Lenaerts
zeker zijn comparants huis met erven, landerijen, weiden en heiden, samen groot omtrent
tien zillen, gestaan en gelegen tot Oevel. Dewelken verklaarden hetzelfde alzo aan te nemen
om en mits een som van vier en twintig guldens voorlijf jaarlijks en tien veertelen (koren) ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendericus Norbertus Oniaerts
en Peeter Smedts als getuigen.
Akte N°

27 september 1766

Conditie en voorwaarden waarop Cornelis Taijmans als wettige aangestelde voogd over
Anna Catharina Van Balder nagelaten kind van wijlen Gommer Van Balder daar moeder
van was Catharina Dillen en Sebastiaen Haeverals in huwelijk met Elisabeth Van Balder
ook nagelaten kind van de voorzegde Gommer Van Balder en Catharina Dillen zo uit
autorisatie van (de) wethouders van Lier op heden 27 september publiekelijk zullen verkopen
verscheidene percelen van erven op de condities als volgende.
Nadat de voorzegde condities publiekelijk waren voorgelezen en bij kopers alle present
zijnde geaccepteerd ten huize van Jan Bouwen binnen Oosterwijk Tongerlo zo werd ten
eerste verkocht zeker perceel land genaamd “ de regencans broeck “. Palende oost de
verkopers erve, zuid de Mechelse baan, west het H. Geest bos en noord de erfgenamen
Peeter Boekx en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Joannes
Josephus Verstappen Mertenssone om en mits een som van honderd en acht en twintig
guldens en verklaarde de koper alsnog vijftien hoogen te stellen, present Jan De Ceuster en
Jan Wouters als getuigen.
Ten tweede stelde men te koop zeker perceel schaarbos gelegen omtrent “ het ringelven “
aan de Mechelse baan, groot een bunder, genaamd “ drossesbosch “. Palende oost Jan
Seijen kinderen, zuid de Mechelse baan, west Adriaen De Ceuster en noord dezelfde en
heeft daarvan den handslag ontvangen Petrus Josephus Verstappen Mertenssone om en
mits een som van honderd en vijftig guldens en stelde de koper bovendien alsnog twintig
hoogen of verdieren, present Jan De Ceuster en Jan Wouters als getuigen.
Ten derde stelde men te koop zeker bos, genaamd “ het cromstuck “ gelegen onder
Oosterwijk, groot honderd roeden. Palende oost de erfgenamen Adriaen Verstappen, zuid de
erfgenamen Hendrick Verreijt, west notaris Oniaerts en noord Diel Vermeulen kinderen en
heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Jan Van Doninck om en mits
een som van honderd en één en twintig guldens guldens en stelde bovendien de koper
alsnog vijf hoogen, present Jan De Ceuster en Jan Wouters als getuigen.
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Op 28 september 1766 compareerde Jan Van Doninck en verklaarde op het voorzegde bos
alsnog vier hoogen te stellen, present Hendrick Peeters en Peeter Verstrepen. Op 14
oktober 1766 verklaarde Amandus Helsen Geertsone op het voorzegde bos alsnog vijf
hoogen of verdieren te stellen, present Cornelis Cluijts en Hendrick Dirckx als getuigen.
Dezelfde dag stelde Amandus Helsen alsnog vier hoogen, present Hendrick Dirckx en Jan
Thooremans. Op 19 oktober 1766 verklaarde Amandus Helsen Geertssone op het
voorzegde boske alsnog vier hoogen te stellen, present Jan Douwen en Peeter Verbist als
getuigen. Op 23 oktober 1766 compareerde Joseph Philiph Du Rijbreue en verklaarde op
het voorzegde boske “ het cromstuck “ boven al de gestelde verdieren en koopsom alsnog
vier hoogen of verdieren te stellen ... Depost stelde Amandus Helsen alsnog vier hoogen of
verdieren, present Mr. Du Rijbreu en L. Blereau als getuigen.
Ontvangen bij de onderg. Amandus Helsen in voldoening van “ het cromstuck “ schaarbos
honderd en vijftig guldens deze 2 november 1766.
De ondergeschrevene bekenden voldaan te zijn van notaris Oniaerts een som van drie
honderd en dertien gls. daaraan afgetrokken vier borgemeesters, ieder drie guldens min een
oord en van chijns elf stuivers dezen 20 december 1766, waarmede de twee kopen van
Joseph Verstappen zijn voldaan. Cornelis Taeijmans present Bastiaen Haverals;
opgetrokken de helft voor zijn part (eenen stuiver aan kerkgebod).
Akte N°

27 september 1766

Testament:

In den naeme ons heere Jesu Christi

Compareerden Michiel Verachtert en Elisabeth Peeters beide gehuwden en ingezetenen
van Oevel, hij comparant enigszins onpasselijk en zij comparante 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 of hun hierna te noemen erfgenamen kiezende
hun begraafplaats in de kerk van Oevel willende dat na ieders aflijvigheid
zullen gecelebreerd worden vijftig missen van requiem tot lafenis van ieders
ziel.

-

Dispositie van hun haafelijke en erfelijke goederen, den testateur daarvan
eerst disponerende, laat en maakt aan de testatrice ingeval van zijn
vooraflijvigheid een som van vijf en twintig guldens geld jaarlijks en zes
veertelen koren met twee honderd mutsaarts gedurende haar verdere leven
en het eerste jaar van haar afscheid bovendien alsnog drie veertelen boekwijt
met een kist ... klederen en lijnwaad, het opgemaakt bed in de keuken met
sargie, drie paar lakens met twee stoelen en een tafel een ... met haar
spinnewiel en haspels en een ijzeren ketelke of tinpot, welke zes veertelen
koren en drie veertelen boekwijt zullen moeten gegeven worden ten dage van
haar afscheid en zonder aanzien van oogst of jaar, waarmee zij testatrice
maakte aan de kinderen van den testateur haar gerechtigde actie en
pretentie die zij na de dood van hun vader zullen bevinden te exteren(?) met
de testatrice in gebruik te wezen op de last de voorzegde haar mans kinderen
zullen moeten betalen de Daemskerke rechten en de missen met uitvaart in
forma, mede aan haar alsnog te geven een loon van vijftien guldens.

-

Dispositie van hun erfelijke goederen en gronden van erven verklaarde den
eerststervende aan de langst levende de touchte te gunnen en te geven
gedurende zijn of haar verdere leven ...
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Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateuren op “ den heuvelt “, ter
presentie van Hendericus Norbertus Oniaerts en Francisus Boonen inwoner van Oevel als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N°

7 oktober 1766

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Catharina Blampaerts 22 weduwe Adriaen Laenen inwoonster van Meeren
onder Olen, gezond van hart, haar verstand memorie en vijf zinnen overal machtig gelijk aan
mij notaris en getuigen wel klaar bleek, welke comparante verklaarde dat zij overdenkende
der menselijke natuurlijke broosheid bevonden op deze aarde, niets zekerder dan de dood
en niets onzekerder dan als het uur der zelfde daarom niet willende te scheiden van deze
wereld zonder alvorens haar laatste wil gekondigd te hebben en dat in de manieren hier
volgende:
-

Eerst beveelde zij testatrice haar ziel wanneer die bij den wille Gods uit haar
lichaam zal komen te scheiden aan God almachtig Maria Gods moeder en
alle Gods lieve heiligen en haar lichaam ter gewijde aarde laten en het doen
van begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van de hier na te
noemen erfgenamen.

-

Waar mede komende tot haar dispositie. Eerst prelegateert, laat en maakte
zij aan haar enige dochter Joanna Catharina Laenen al haar na te laten
klederen en lijnwaad met al haar meubilaire effecten, dit in consideratie van
haar getrouwe dienst die de testatrice verklaarde van haar dochter te hebben
genoten en alsnog hoopte te genieten. Item prelegateert, laat en maakte zij
aan dezelfde haar dochter en haar man Amandus Van Hout drie jaar
huishuur te beginnen half maart voor haar sterven en dat op conditie
gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 29 juni 1751.

-

En aangaande haar verdere nalatendheid, daartoe roept zij haar kinderen
gelijk, zonder de ene meer als de andere, dezelfden daarmede alzo ‘
institueren de pleno jure institutionis ‘ en ingeval een of meer van haar
kinderen hiertegen wilde opponeren, verklaarde zij zodanige te excluderen
van haar goederen bij deze machtig om te disponeren met zijn legitieme
portie te vinden uit de erfelijke goederen.

Dit zegde zij testatrice te wezen haar laatste wil, willende dat hetzelfde zal volbracht worden
bij forme van testament ‘ codicille, donatie causa mortis vel inter vivos ‘ ... Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Hendricus Peeters
en Hendrick Meir.
Catharina Blampaerts de testatrice verklaarde met haar ouderdom wel te kunnen stellen
een kruisken. Catharina Blampaerts verklaarde mits haar ziekte niets anders te kunnen
schrijven.
Akte N°

19 oktober 1766

Compareerden Jan Baptist Lijsen, Adriaen Lijsen, Marten Lijsen en Guiliam Lijsen cum
suis, allen erfgenamen van Peeter Lijsen en Christina Heijlen, welke comparanten
22

Catharina Blampaerts begraven te Olen op 25 januari 1768.
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verklaarden verhuurd te hebben aan Jan Verlinden en Maria Lijsen zijn huisvrouw zeker
huis cum annexis gestaan en gelegen onder Olen en dat om en mits een termijn van twaalf
jaren met om de drie jaar van ieder zijn keuze te scheiden en dat om en mits een som van
twee en dertig guldens voorlijf en dertien veertelen koren jaarlijks ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendricus Peeters en Jan
Peeters als getuigen.
Deze huur werd verlengd met drie andere jaren op de voorzegde condities dan dat de
pachter zal moeten doen nagelen en latten te korten ten laste van den ... huur. Actum Olen
15 april 1769. Joannes Verlinden, Jan Baptist Leijsen.
Akte N°

22 november 1766

Compareerden Mattheus Verbist Adriaenssone inwoner van Grese bijvang der stad
Herentals, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Hendrick Dirckx, Anna
Heijlen en Jan Baptist Peeters haar comparante zoon zeker perceel grond gelegen tot
Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost den verhuurder met ” het wijken “, zuid de straat
gaande van “ de quecke “ naar “ decsijnde “, west Maria Boeckx als erfgename van
Geeraerd Bellens en Elisabeth Van Eijnde, groot in de lengte dertig treden of stappen en zes
stappen af te treden voor ieder de holten of grachten te mogen altereren en dat gedurende
het leven van Hendrick Dirckx, Anna Heijlen en haar zoon Jan Baptist Peeters nochtans
dat hij Jan Baptist Peeters geen rechten zal mogen pretenderen voor en alleer Hendrick
Dirckx en Anna Heijlen zullen zijn overleden en dat om en mits een som van twee guldens
jaarlijks en bovendien te betalen jaarlijks drie oorden in iedere bede die binnen Oosterwijk
zullen aangenaamd worden voor de collecteurs of borgemeesters tot ontlasting van de
verhuurder of zijn erfgenamen en zal hij Hendrick Dirckx en zijn huisvrouw daarop mogen
timmeren een huis of woning naar hunne geliefte en blijven na de dood van de huurder aan
hunne respectieve representanten of erfgenamen en de grond der verhuurder gezuiverd
worden van de voorzegde timmeratie of huizinge en ingeval de voorzegde timmeratie of huis
verkocht werd gedurende het leven van hem Mattheus Verbist of zijn kinderen zullen
dezelfden geprevereert zijn voor zodanige koper of kopers ...
Item is conditie dat de huerders hunne huisinge de straeten ende loop grachten sal moeten
bervrijden ...
Welke Hendrick Dirickx en zijn huisvrouw ten deze present verklaarden den voorzegde
grond voor hun en de voorzegde Jan Baptist Peeters alzo in dank aan te nemen ... Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Merten Heijlen en Guillumus
Castelijns als getuigen.
Akte N° 47

5 januari 1756

Akte voor het jaar 1756! Compareerden Geerardt De Winter en Maria Catharina Wouters
beide gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen
te hebben uit handen van Jan Leirs, ook een inwoner van Noorderwijk een som van
honderd guldens courant ...
De comparanten zijn verbindende en te pand te stellen hun respectieve personen en
goederen, roerende en onroerende, present en toekomende ... Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Guiliam Huijpens.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben het bovenstaande kapitaal van
honderd guldens alles ingeval het advies van den advocaat, waarmede deze rente komt te
cesseren dood en teniet, nu en ten eeuwige dage. Actum 8 maart 1765 Jan Leirs.
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9 november 1766

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Hendrick De Busser en Maria Laenen beide gehuwden en ingezetenen van
Olen, hij comparant liggende ziek te bed met een “ fracture ofte quetsinghe aen sijnen
slincksen erm “ en zij comparante gezond van hart, welke comparanten verklaarden bij deze
hun laatste en uiterste wil te kondigen op volgende manieren:
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het
laten doen van begrafenissen en ander pieuse werken ter discretie van hun
hier na te noemen erfgenamen.

-

Dispositie van al hun haafelijkeen erfelijke goederen die ze maken, geven en
gunnen aan elkaar in volle eigendomen en met de volle touchte en na de
dood van de laatst levende de eigendom en erfgoederen te gaan en te
succederen op hun nagelaten kind of kinderen, nochtans op last dat de laatst
levende hun na te laten kind of kinderen eerlijk zal moeten opvoeden en
onderhouden tot den ouderdom van achttien jaar en dezelfde dan te laten
leren een eerlijk ambacht of stiel waarmede dezelfde hunnen kost zullen
mogen winnen en alsdan aan ieder hetzelfde te geven een som van vijf en
twintig guldens ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen en voor het ziekenbed van den testateur, ter
presentie van Peeter Verbist Mertenssone inwoner van Olen en Peeter Van Eijnde (Van
Enden) borger der stad Herentals als getuigen.
Akte N°

6 december 1766

Compareerden Peeter Wouters en Marten Wouters zijn vader, welke comparanten
verklaarden tot akkoord gekomen te zijn over de gerechtigheid die den eerste comparant zou
kunnen of mogen pretenderen in de haafelijke effecten die zijn vader nu in tweede huwelijk
bezat, welke gerechtigheid of pretentie hij Peeter Wouters verklaarde te geven en af te
staan aan de tweede comparant zijn vader tot profijt van zijn halfzusters en broers,
waartegen hij Marten Wouters tweede comparant heeft afgestaan aan den eerste
comparant zijn zoon in de gedevolveerde erfelijke goederen op hem verstorven met het
afsterven van Hendrick Wouters den eerste comparants broer. Gevende en cedeerde hij
Peeter Wouters ingeval hij zou komen te sterven voor zijn vader, al zijn na te laten erfelijke
goederen mede de haafelijke aan zijn vader ten goede van zijn halfzusters en broers,
hetwelke wederzijds bij de partijen werd geaccepteert.
Belovende hij Marten Wouters in geval hij Peeter Wouters kwam te sterven voor zijn vader
en zijn kinderen zouden komen te sterven van de erfelijke (goederen) gekomen van de
eerste comparants moeder te zullen laten gaan volgens de lokale coustumen ... Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verboven en Hendrick Peeters
als getuigen.
Akte N°

15 december 1766

Compareerden Jaspar Wuijts en Dimphna Lauwereijs beide gehuwden en ingezetenen
van Oevel, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van den hoofdman Adriaen
Van Dingenen (en) het gehele regiment van St. Sebastiaens gilde binnen Oevel, een som
van twee honderd guldens courant ...
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Comparanten verbindende hun personen en goederen, roerende en onroerende en ...
palende oost … Helsen kinderen, zuid de straat, west ... (leeg) en noord het Capittel van
Lier, groot 25 roeden en tot supplement haar comparants kindsgedeelte gelegen tot Geel op
“ de velveken “ pro indiviso met haar broers.
Aldus gedaan en gepasseerd op 15 december 1766, ter presentie van Jan Baptist De Bruijn
en Mr. Peeter Hermans als getuigen.
Akte N°

23 december 1766

Compareerden Franciscus ’t Sijen inwoner van ILLe onder Oosterwijk Tongerlo, welke
comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparante hofstede met landerijen,
weiden en heiden en hooiwas. Het huis met de landerijen, heiden en weiden gestaan en
gelegen tot het voorzegde ILLe onder Tongerlo, zo en gelijk hij verhuurder het actueel is
verpachtende en aan hem reserveerde “ den coolhof “ met het … dat de pachter zal hebben
twintig treden (roeden) over den coolhof rechtdoor zuidwaarts met den hooiwas in “ het
vriesbroeck “ met Peeter Dooijs en de andere plek te hooien met Wouter Balens. De helft
van de zille rijdende met Peeter Wuijts onder Geel Zammel (Oistel) en dat aan Jan
Portemans en Anna Witvrouwen ten deze present die de voorzegde huizinge, stal en de
helft van de schuur voor het eerste jaar en de andere jaren een derde deels om en mits een
som van acht en dertig guldens voorlijf en acht en twintig veertelen korenpacht jaarlijks te
betalen ...
Compareerde ten deze mede Joanna Catharina Soeten weduwe Adriaen Witvrouwen
inwoonster van Zelle onder Herenthout, moeder van de huurster, die verklaarde zich als borg
te stellen ... Aldus gedaan en gepasseerd op 23 december 1766, ter presentie van Emanuel
Van Linden en Hendericus Peeters.
Akte N°

30 november 1766

Compareerden Marten Meeus in huwelijk met Anna Elisabeth Boets inwoners van
Wiekevorst, welke comparante bekende ontvangen te hebben van Peeter Meeus en
Dimphna Sneijers inwoners van Noorderwijk een som van honderd vijf en twintig guldens
courant ...
Voor welke genoten penningen hij comparant zal moeten wedergeven als het van de
geldschieters zal gelieven en zal hij Marten Meeus dezelfde penningen altijd mogen
wederom geven met vijf en twintig guldens en zo tot de volle voldoeningen, waarmede
partijen verklaarden wederzijds content en tevreden te zijn ... Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Hendrick Peeters en Emanuel Van Linden als getuigen.
De ondergeschrevene Dimphna Sneijers Anthonisdochter in huwelijk met Peeter Meeus
inwoners van Noorderwijk bekende ontvangen te hebben in resistutie uit handen van
Martinus Meeus, een som van honderd vijf en twintig guldens waarmede zij bekenden
voldaan te zijn, waarmede alles komt dood en teniet, nu en ten eeuwigen dage. Actum Olen
22 maart 1772.
Akte N°

29 december 1766

Compareerden Abraham Hooremans Janssone in huwelijk met Maria Catharina De Peuter
inwoners van Noorderwijk aan “ de Sant Capelle “ welke comparanten bekenden verkocht te
hebben zeker perceel erve, zijnde zaailand gelegen omtrent “ de Sant Capelle “ groot een
half bunder. Palende oost Jan Hooremans met de wederhelft, zuid de baan, west de
erfgenamen van den heer Nelis en noord de kinderen Mattheus Luijten en dat aan Theresia
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Van Mol weduwe Jan Kersselaers ten deze present dewelke de voorzegde erve
accepteerde om en mits een som van twee honderd guldens courant ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Van Olmen en Hendrick
Peeters als getuigen.
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Not. 6006: 1767

Index van de hierinne gebonden acten en contracten beginnende 16 december
1767.
Nr. 1

Obligatie van 200 guldens ten laste van Jacobus Hermans en Maria
Anna Ceulemans ten behoeve van Juffrouw Catharina
Vingerhoedts

Nr. 2

Acte van permutatie tussen Martinus De Meulder en Anna Isabella
Verheijden ter ene en Jan Leijsen ter andere zijde.

Nr. 3

Obligatie van 125 gls. ten laste van Adriaen Sneijers en Anna Maria
Hermans, ten behoeve van Jan Baptist Raijmaeckers.

Nr. 4

Testament van Jan Wouters en Catharina Wouters
Peeterskinderen, Morkhoven.

Nr. 5

Transport van een perceel eussel, gedaan door Adriaen Naets en
Maria Catharina De Schutter, aan de Heer J. B. Soeten secretaris
des Graafschap Olen.

Nr. 6

Obligatie van 150 gls. ten laste van Jan Verlinden en Theresia
Heijns ten behoeve van de fondatie “ de kleine Borskens “ tot
Noorderwijk.

Nr. 7

Obligatie van 50 gls. ten laste van Guilliam Schuermans en Maria
Bulckens ten behoeve van de fondatie tot Meeren.

Nr. 8

Transport van zekere weide gedaan door Adriaen Soeten en
Catharina Verhestraeten aan Adriaen Verhestraeten.

Nr. 9

Testament van Hendrick Wendrickx en Maria Naets gehuwden,
Gelindel.

Nr. 10

Testament van Merten Smets Peeterssone.

Nr. 11

Obligatie van 175 gls. ten laste van Joseph Kempenaers ten profijt
van Sr. Jacobs tot Antwerpen (is gekweten).

Nr. 12

Testament van Peeter Heijlen en Anna Maria Van Springel tot
Bijlen.

Nr. 13

Verhuring van twee hofsteden door de heer Cannaert D’ Hamale
heer van de Wittegracht aan Marten Hemels Janssone en Jan
Douwen.

Nr. 14

Scheiding en deling aangegaan tussen de kinderen en erfgenamen
wijlen Marten Cluijts en Catharina Bogaerts, Schaatsbergen.
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Nr. 15

Scheiding en deling aangegaan tussen de voorkinderen en de
nakinderen van Joris Cluijts, aangaande de goederen gekomen van
de ouders van Joris Cluijts en zijn broer Jan Cluijts.

Nr. 16

Transport van de haafelijke effecten door Adriaen Menten en
Catharina Deckers, aan Hendrick Menten en Elisabeth Menten
hun kinderen met insertie van huuring van het huis cum annexis.

Nr. 17

Publieke verkoop van erfgoed door Franciscus ’t Sijen in huwelijk
met Maria Catharina Van Nuten.

Nr. 18

Obligatie van 100 gls. ten laste van Jan Dirickx en Elisabeth
Vertommen ten behoeve van de St. Sebastiaensgilde

Nr. 18 ²

Testament van Peeter Helsen en Elisabeth Peeters ILLe.

Nr. 19

Verhuring van een huis door Gerard Bertels aan Adriaen
Kempenaers.

Nr. 20

Verhuring van een perceel land door Franciscus Vermeerbergen
aan Jan Douwen.

Nr. 21

Scheiding en deling tussen Dimphna Verboven enerzijds en Gerard
Wouters in huwelijk met Elisabeth Verboven en Franciscus
Vermeerbergen cum suis ter andere zijde.

Nr. 22

Verhuring van een huis cum annexis door Peeter Peeters aan
Peeter Smets.

Nr. 23

Verhuring van een perceel land door Sr. Van De Put, schout van
Herentals aan Peeter Cuijpers.

Nr. 24

Tetsament van Marten Laenen en Dimphna Weijters gehuwden tot
Gerhagen, Olen.

Nr. 25

Verhuring van erven door Bernardus Mertens aan Michiel Cluijts
Jorissone.

Nr. 26

Obligatie van 50 gls. ten laste van Jan Baptist Verheijen, ten
behoeve van Peeter Verboven.

Nr. 27

Verkoop van de oogst ten velde door Jan Helsen Adriaenssone.

Nr. 28

Scheiding en deling tussen Norbert Oniaerts en Susanna Maria
Oniaerts.

Nr. 29

Verhuring van een weide door Cornelis Geerewaerts aan Merten
Blerinckx

Nr. 30

Testament van Peeter Cluijts en Catharina Verachtert gehuwden,
Oevel

Nr. 31

Verhuur van een huis cum annexis door Elisabeth Peeters aan
Peeter Wuijts.
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Nr. 32

Verhuur van een hofstede door Cornelis Geerewaerts aan J. B.
Luijten

Nr. 33

Verhuur van een hofstede door Juffrouw Anna Maria Helsen
begijntje, aan Maria Anna Sneijers en Peeter Mees.

Nr. 34

Cessie en transport gedaan voor Franciscus Gastmans weduwnaar
van Joanna Van Oijstaijen, aan Adriaen Van Oijstaijen.

Nr. 35

Akkoord aangegaan tussen Franciscus Gastmans weduwnaar
Joanna Van Oijstaijen enerzijds en Adriaen Van Oijstaijen
anderzijds.

Nr. 36

Obligatie van 925 gls. ten laste van Franciscus Gastmans ten
behoeve van Maria Catharina S’Jongers weduwe Peeter Verreijt.

Nr. 37

Testament van Juffrouw Maria Catharina Hufkens en heer Joannes
Nicolaes Van Elswijck.

Nr. 38

Transport van erfgoed door Adriaen Van Oijstaijen en Anna
Catharina Van Loo, aan Maria Catharina S’Jongers weduwe
Peeter Verreijdt.

Nr. 39

Akkoord tussen Cornelis Geerewaerts en Peeter Mennekens met
hun pachter Jan Baptist Luijten.

Nr. 40

Akkoord en conventie tussen Gerard De Winter, Anna De Winter en
Maria De Winter enerzijds en Peeter De Winter met zijn broer
anderzijds.

Nr. 41

Donatie inter vivos gedaan door Maria Van De Weijer weduwe Joris
Cluijts ten behoeve van Amandus Van Hout en Anna Catharina
Laenen.

Nr. 42

Akkoord tussen Jacobus Verbist weduwnaar Cornelia Claes
enerzijds, Peeter Verbist zijn zoon anderzijds.

Nr. 43

Akkoord tussen Maria Huijsmans weduwe Jan Baptist Bulckens
enerzijds en haar kinderen anderzijds.

Nr. 44

Cassatie van 100 gls. obligatie door Peeter Deckers cum suis aan
Jacobus Van Doren.

Nr. 45

Testament van Michiel Van De Ven en Anna Maria Haverhans,
Oosterwijk Tongerlo.

FINIS
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16 december 1767

Compareerden Jacobus Herremans in huwelijk met Marianna Ceulemans inwoners van
Zammel jurisdictie van Geel, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van
Juffrouw Catharina Vingerhoedts een som van twee honderd guldens courant ...
Comparanten stelden tot pand het huis en den hof gestaan en gelegen in het dorp van
Zammel. Palende Jan Baptist Snoeckx, zuid Dimphna Meulders weduwe Peeter Gijsels,
west Jacobus Van Dingenen en noord de straat, groot een half bunder.
Compareerde ten deze mede Jan Baptist Ceulemans dewelke verklaarde zich als borg te
stellen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Willems en
Cornelis Geerewaerts als getuigen.
Akte N° 2

16 november 1767

Compareerden Martinus De Meulder meester horlogie maecker ende slotmaecker binnen
de stad Herentals in huwelijk met Anna Isabella Van Der Heijden enerzijds en Jan Lijsen
in huwelijk met Catharina Wagemans inwoners der bijvang van Herentals in het gehucht
van Grese anderzijds, welke comparanten verklaarden aangegaan te hebben hun hierna
volgende acte van mangeling en depermutatie zo en gelijk het hier van woord tot woord staat
vermeld als volgende.
Eerst verklaarde de eerste comparanten over te geven en af te staan in volle eigendom aan
Jan Lijsen en zijn nakomelingen zijn recht van servituut eigendom en pretentie dat hij eerste
comparant had in zekere “ soldaten baraque “ of kamerke met den stal achter de schouw van
Jan Lijsen’s huis gestaan binnen de stad Herentals oostwaarts aan het stadhuis genaamd
“ de clijne croon “ gekomen van Sieur Guillemus Van Doninck kinderen.
Waartegen hij eerste comparant verklaarde genoten te hebben van den tweeden comparant
zeventig guldens geld en negen loop koren, een achterste verkens hespe eens en verder
afstand gedaan van zijn recht, actie en pretentie van servituut met den grond van het
voorzegde kamerken en de stallen staande achter de schouw van het voorzegde huis van
Jan Lijsen. Belovende dienvolgens den eerste comparant aan het voorzegde brakse of
huisje met stal en grond geen recht van eigendom meer te hebben of te behouden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Nicolaes Goethaels en
Hendrick Peeters als getuigen.
Akte N° 3

3 november 1767

Compareerden Adriaen Sneijers in huwelijk met Anna Maria Herremans inwoners van
ILLe onder Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan
Baptist Raijmakers Adriaenssone een som van honderd 25 guldens courant ...
Comparant stelde tot pand zeker huisje met aangelegen erven groot 40 roeden. Palende
oost Jan Dirckx(?), zuid Jan Kempenaers, west de straat en noord de comparant. Item een
dries, groot honderd vijftig roeden. Palende oost Peeter Sterckx weduwe, zuid Maria
Verwimp erfgenamen, west meester Wilms en noord zijn eigendom. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verswijvel en Emanuel Peeter Verboven
als getuigen.
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27 september 1767

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Jan Wouters en Catharina Wouters Peeterskinderen, samen in zusterlijke
en broederlijke gemeenschappelijk huishouden binnen het graafschap van Morkhoven, hij
comparant liggende ziek te bed en de comparante van goede gezondheid, welke
comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen.
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het
laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de
langst levende van hun beiden. Willende dat tot ieders zielen lafenis zal
moeten gecelebreerd worden vier honderd missen en ook tot lafenis van de
zielen van hun ouders en aan de armen van Morkhoven twee veertelen koren
te geven na ieders overlijden.

-

Item wilde hij testateur dat na zijn overlijden al zijn klederen en gemaakte
hemden aan zijn broer Peeter Wouters, een gouden kruis aan Anna
Elisabeth Wouters met de kist.

-

Item wilde zij testatrice dat haar klederen en lijnwaad na haar dood zullen
gegeven worden aan Catharina Wouters Peetersdochter waarvan zij meter
is en haar zilveren ijzer aan de Onze Lieve Vrouwe Sant Capelle.

-

Dalende tot hun generale nalatendheid waarvan zij mogen disponeren zowel
de haafelijke als de erfgelijke goederen verklaarden zij testateuren deze te
gunnen, geven, laten en te maken aan elkaar in volle gebruik om eerlijk van
te leven en te gebruiken en na de dood van de laatstlevende van hun beiden
te gaan en te succederen die het volgens recht als dan zal toekomen.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven ten woonhuize en voor het ziekenbed van
den testateur, present van Guiliam Heijlen en Peeter Heijlen geburen als getuigen hiertoe
aanzocht.
Akte N° 5

20 juni 1767

Op heden 20 juni 1767 compareerden voor mij ondergeschreven openbaar notaris en
getuigen, Maria Catharina De Schutter bijgestaan en geautoriseerd van Adriaen Naets
haar man en voogd, welke comparante verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve
van Joannes Baptista Soeten secretaris van Olen, hiermede comparerende en
accepterende, te weten zeker perceel eussels als wateringe genaamd “ den bruel “ groot
volgens het meetboek een bunder en twintig roeden, gelegen tot Hulshout. Palende oost
Juffrouw Van Roij, zuid Hendrick Kersselaers, west Peeter Verbiest en Hendrick Van Dijck
erfgenamen en noord de voorzegde Juffrouw van Roij, om en mits een som van negen en
vijftig guldens courant geld.
Comparanten bekenden het geld te hebben ontvangen. Het perceel vrij en onbelast
behoudens met een gerechtigde chijns van zes stuivers één oord en negen mijten en met
dertien stuivers en twee oorden jaarlijks aan de H. Geest Tafel van Hulshout. Aldus gedaan
en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize van de transportanten, ter presentie van
Jan Baptist Coolkens en Jan Franciscus Naedts als getuigen.
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6 juni 1767

Compareerden Jan Van Linden molenaar op de Morkhovense molen van Noorderwijk in
huwelijk met Theresia Heijns, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van den
eerwaarde heer pastoor van Herenthout, Herentals en Noorderwijk als Collatores van de
fondatie van “ de Borssen “ binnen Noorderwijk van den eerwaarde heer Joannes Heijns
gewezen pastoor in Noorderwijk, een som van honderd en vijftig guldens courant ...
Comparant stelde speciaal tot pand zijn part en deel in “ den steenbemdt “ onder
Noorderwijk gekomen van Peeter Biermans kinderen. Palende oost Peeter Broeckx zuid
Elisabeth Van Dijck, west de Sant Capelle en noord Peeter Heijlen kinderen, groot een half
bunder. Item zeker perceel zaailand genaamd “ de tesse “ gelegen onder Morkhoven, groot
een half bunder. Palende oost Peeter De Ceuster kinderen west de kerk van Bevel, zuid de
notaris Geps en noord de heer Nelis.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Mr. Du Rijbreu en
meester J. Willems schoolmeester als getuigen.
Akte N° 7

4 mei 1767

Compareerden Guilliam Schuermans en Maria Bulckens beide gehuwden en ingezetenen
van Meeren onder Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van de
collatores van de Fondatie van heer Hendricus Swinnen in de kapel van St. Wilbordij
binnen Meeren een som van vijftig guldens wisselgeld ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel genaamd “ de cattendumpels “ gekomen van
Jacob Wouters linnenwever. Palende oost Jan Heijlen Guiliamssone Oevel, zuid Jan
Verwimp en Hendrick Heijlen erfgenamen, west Wilm Cluijts erfgenamen en noord Jan
Blampaerts erfgenamen, groot een half bunder ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen,
ter presentie van Hendricus Peeters en Emanuel Verlinden als getuigen.
Akte N° 8

7 mei 1767

Compareerden Adriaen Soeten in huwelijk met Catharina Verhestraeten inwoners van
Herenthout, welke comparanten bekenden verkocht te hebben zeker weide gelegen tot ILLe
onder Tongerlo groot omtrent de twee zillen en een half, aan hun competerende uit koop van
haar vader Peeter Verhestraeten. Palende oost … (leeg), zuid Adriaen Verstappen, west
Adriaen Verhestraeten en noord de abdij van Tongerlo en dat aan Adriaen Verhestraeten
hun zwager en broer die verklaarde deze koop aan te nemen om en mits een som van zes
en vijftig guldens ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Andries Hoes en Jan (Baptist)
Van Dingenen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 9
Testament:

17 april 1767
In den naeme ons heere amen

Compareerden Hendrick Wendrickx en Maria Naets beide gehuwden en ingezetenen van
Gelindel in het gehucht genaamd “ de marije “ jurisdictie van Westerlo, beiden gezond van
hart, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen in de manieren
hiervolgende:
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-

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

-

Dispositie van al hun na te laten goederen, waarvan zij de haafelijke effecten
aan elkaar maken in volle eigendom en ingeval van den testateurs
voorfalijvigheid laat en maakt aan zijn kinderen van het eerste huwelijk een
vierde part van de gehele have in plaats van hun legitieme portie ...

-

De erfelijke goederen gunnen ze ook aan elkaar met de volle touchte en
gebruik en na de dood van de laatst levende te gaan volgens landsrecht of
lokale coustuijmen, op last aan de laatstlevende dat ze het huis zullen
moeten onderhouden gedurende de touchte ...

Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris binnen Olen, ter presentie van
Franciscus ’t Sijen en Joannes Thoremans geburen van mijn notariaat als getuigen hiertoe
aanzocht.
Akte N° 10

11 april 1767

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Marten Smedts Peeterssone inwoner van Olen in het gehucht van Doffen,
liggende ziek te bed, welke comparant verklaarde bij deze zijn laatste wil te kondigen in de
manieren hiervolgende:
-

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

-

Dispositie van al zijn na te laten goederen geeft hij aan Peeter Smedts zijn
vader, dezelfde zijn enige en universele erfgenaam noemende.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen in het voorzegde gehucht, ten woonhuize en voor
het ziekenbed van den testateur, ter presentie van Adriaen Baeten en Jan Huijsmans.
Akte N° 11

3 februari 1767

Compareerden Joseph Kempenaers in huwelijk met Barbara Bastiaens inwoners van
Noorderwijk, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Sieur Jan Jacobs en
Maria Anna Sterckx burgers der stad Antwerpen, een som van honderd en vijf en zeventig
guldens courant ...
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het verresens “.
Palende oost Mr. Joseph Du Rijbrue, zuid, west en noord den heer Baron van Noorderwijk,
groot omtrent de drie zillen, jurisdictie van Noorderwijk. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen, ter presentie van Hendricus Peeters en Peeter Smedts als getuigen.
Gezien in vorm van de voorstaande obligatie getoond door Joseph Kempenaers beide
copien dat dezelfde is voldaan volgens ondertekening van de vrouw van Jan Baptist
Jacobs van datum 4 september 1770, zodat dezelfde hier wordt gehouden voor dood en
teniet, nu en ten eeuwigen dage. Actum Olen 6 september 1770.
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22 januari 1768

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Peeter Heijlen Guilliamssone in huwelijk met Anna Maria Van Springel
inwoners van Bijlen, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede
gezondheid, welke comparanten verklaarden hierbij hun laatste wil te kondigen op de
manieren 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 hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel hun haafelijke als
erfelijke goederen aan elkaar geven en gunnen in volle eigendom en
vruchtgebruik en na de dood van de laatst levende gaande volgens de lokale
coustumen aan hun ouders hun naakte legitieme portie te vinden uit de
erfelijke goederen op hun gedevolveerd ingeval er geen wettige kinderen
zouden komen.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Bijlen onder Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed
van de testateuren, ter presentie van Hendrick Verbist den ouden en Hendrick Verbist den
jongen, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 13

6 maart 1769

Conditie en voorwaarden waarop den Edele Heer Van De Wittegracht D’Hamale verklaarde
te huur gesteld te hebben zekere hofstede, bestaande in huis, schuur, stal, bakhuis met al de
landerijen, heiden en weiden, eusels en beemden, alle gelegen tot Zoerle op “ de witte
gracht “ onder Westerlo, zo hetzelfde actueel in gebruik is bij Marten Hemels en Jan
Douwen volgens continnuatie van zijn vader van datum 10 juni 1754 en dat op de konde
hiervolgende:
In den eersten zo zijn de voorzegde hofstede cum ap- en dependenties te huur gestelt zo en
gelijk dezelfde gebruikt zijn voor een termijn van twaalf jaren, met zes jaar ieder zijn keuze te
maken ... Item zullen de pachters jaarlijks moeten doen vijftien karre vrachten voor karweien
naar Itegem ... Chijnsen te betalen aan den Heer Markies van Westerlo, chijns aan Marcelis
Bosch ... Item zal de pachter niet mogen toestaan dat enige beesten hetzij koeien, schapen
of paarden zullen mogen wijden of stouwen op des Heere grond, veel minder toe te staan
van enige wegen of doorgangen te maken op des Heere erve.
Compareerde ten deze Marten Hemels Janssone en Jan Douwen Petri filius dewelke
verklaarden hunne respectieve hoeve als in bezit hebbende in huur te accepteren en aan te
nemen ieders en mits een som van honderd guldens voorlijf en ieder één en dertig veertelen
koren en twee veertelen boekweit jaarlijks te betalen volgens het spijker van Lier ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris op 6 maart 1769,
ter presentie van Peter Verheijden en Adriaen Lauwerijs als getuigen.
Akte N° 14

10 oktober 1769

Scheiding en deling aangegaan tussen de nagelaten kinderen van wijlen Marten Cluijts en
Catharina Bogaerts overleden te Schaatsbergen onder Olen en dat na voorgaande
confronteringen en vergelijkingen van panden en van erven, beemden, weiden en edefitiën
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gedaan door mannen des verstande en vrienden van de vaderlijke zijde en dat in de
manieren hiervolgende:
Eerst werd vergund aan Jan Cluijts als oudste zoon met toestemming van al de
condividanten de kavel 5 Sub Litta E, bestaande in de volgende panden. Eerst “ de d’ilderse
schom “ gelegen onder Olen, groot omtrent een bunder. Palende oost Cornelis Geerwaerts,
zuid de Bulestraat, west Adriaen Douwen en noord Michiel Willems. Item “ de bulse
schom “ groot omtrent anderhalve zille. Palende oost de H. Geest, zuid de Bulse straat,
west de H. Geest en noord het misstraatje ook onder Olen gelegen. Item “ het achterste
geruijm “ gelegen onder Geel. Groot omtrent een half bunder Palende oost Jan Van Eijnde,
zuid de loop, west Michiel Peeters en noord de Nete. Item “ het stijnens “ groot omtrent
anderhalve zille. Palende oost de erfgenamen Jan Verboven, zuid de erfgenamen Jan
Sprengers, noord de straat en west dezelfde gelegen onder Olen. Item zeker perceel
genaamd “ het bouwens “ gelegen onder Olen, groot een half bunder. Palende oost de
erfgenamen Jan Verboven, zuid Jan Sprengers, west en noord de loop. Item zeker perceel
genaamd “ de spreuwen “ gelegen onder Olen, groot een half bunder. Palende oost ...Van
Genechten erfgenamen, zuid Jan Sprengers kinderen, west ... Cluijts en noord Willem Bens.
Tot slot zeker perceel genaamd “ het rouven “ gelegen onder Olen, groot een zille. Palende
oost den Bulsen aard, zuid de erfgenamen Marie Menten, west Jan Meulenbergs en noord
Cornelis Bellens.
Ten tweede is bevallen met trekking van biljetten bij blinde loting Letter A, de eerste kavel
aan Elisabeth Cluijts in huwelijk met Hendrick De Busser, het huis met “ binnenblock “ tot
Larum onder Geel, groot omtrent een half bunder. Oost “ de plijn “ aldaar, zuid Marten
Goossens, west de heer Rosa en noord de Cattestraat. Item “ den berckenbosch “ groot
anderhalve zille. Palende oost Cornelis Mierts(?), zuid Michiel Laureijs, west en noord Philip
Keunick. Item “ het bosch “ groot omtrent drie zillen. Palende oost Guilliam Van Springelen,
zuid ...(?), west de weduwe Molenberghs en noord de Meerenstraat. Tot slot zeker perceel
genaamd “ den mortel “ groot drie zillen. Palende oost de straat, zuid Franciscus Wouters,
west heer(?) Daems en noord hun eigendom. Alles gelegen onder Geel.
Ten derde is bevallen bij loting en trekking als voorzegd aan Maria Elisabeth Cluijts in
huwelijk met Guilliam S’Jongers, ten eerste het huis, schuur en “ binnenblock “ gelegen tot
Schaatsbergen onder Olen groot twee bunders. Palende oost Hendrick Baten, zuid de
erfgenamen Claes Smedts, west Adriaen Douwen en noord de Schaatsbergsche straat en
Jan Van Lommel daar bij “ de tonsbergh “ en “ begijnen berghe heide ”. Tot slot “ de drij
vennen “ groot omtrent zes zillen gelegen onder Olen. Palende oost de erfgenamen Adriaen
Huysmans, zuid Franciscus ’T Sijen en heer Meir, west Adriaen Wouters erfgenamen en
noord Peeter Smedts en Jan Baptist Matheijs.
Ten vierde is bevallen bij loting en trekking als voorzegd aan Adriaen Franciscus Cluijts,
eerst zeker perceel erve genaamd “ het pelgrims “ groot drie zillen. Palende oost Anna
Maria Peeters, zuid de straat, west Michiel Verspringelen en noord de weduwe Molenberghs
gelegen onder Geel. Item zeker perceel genaamd “ het bemdeken “ groot omtrent een half
bunder gelegen onder Geel. Palende oost de loop, zuid ...arde, west Jan Verbraecken en
noord Peeter Havereijns. Item zeker perceel genaamd genaamd “ het hoogvelt “. Palende
oost de Cattestraat, zuid Hendrick De Busser, west Jan Daems en noord Sr. Schurmans,
gelegen onder Geel. Item zeker perceel hooiwas gelegen onder Geel genaamd “ het crom
wiel “ rijdende met anderen. Item “ den honinck “ gelegen onder Olen, groot een oud
bunder. Palende oost Peer Van Elsen, zuid de straat, west Merten Menten en noord Michiel
Willems. Item “ de lange schomme “ gelegen onder Olen, groot anderhalve zille. Palende
oost Michiel Willems, zuid Adriaen Douwen, west het nonnenklooster van Herentals en noord
de Santstraat. Tot slot zeker perceel hooiwas gelegen onder Geel, groot 100 roeden.
Palende oost en noord de waterloop, zuid de weduwe Molenberghs en west Adriaen Bellens.
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Ten vijfde is bij loting en trekking bevallen aan Anna Cluijts bijgestaan met Peeter Cluijts,
ten eerste zeker perceel zaailand genaamd “ de langels “ gelegen onder Olen, groot negen
zillen. Palende oost Peeter Anthonis, zuid Peeter Cluijts, west Adriaen Douwen en noord Jan
Baptist Cluijts. Item “ den croonkens hof “ gelegen onder Olen, groot een zille. Palende
oost Peeter De Ceuster, zuid Michiel Willems, west de Honinckstraat en noord de straat.
item zeker perceel genaamd “ het drisken “ groot een zille. Oost den Schaatsbergse aard,
zuid en west Willem Wouters en noord Peeter Peeters gelegen onder Olen. Item zeker
perceel hooiwas genaamd “ den mommaert “ gelegen onder Olen, groot omtrent een zille.
Palende oost Cornelis Geerewaerts, zuid de loop, west de erfgenamen Hendrick Willems en
noord de Nete. Item ” het novencot “ gelegen onder Olen, groot 200 roeden. Palende oost
een straatje, zuid Adriaen Douwen, west Peeter Meir en noord Peer De Ceuster. Item zeker
perceel hooiwas genaamd “ den meerderbempt “ gelegen onder Olen, groot een half
bunder. Palende oost Peeter Peeters, zuid Mr. Du Rijbreu, west Amant Havereijns en noord
den Heer intendant.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Cluijts en Michiel
Willems als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 15

6 december 1769

Scheiding en deling aangegaan tussen de voor- en nakinderen van Joris Cluijts aangaande
de erfgoederen gekomen van de ouders van Joris Cluijts en zijn broer Jan Cluijts en zijn
bij blinde loting en trekking gevallen als hier is volgende:
Ten eerste is bevallen voor de eerste kavel aan Michiel Cluijts jongste zoon van Joris
Cluijts zeker perceel land genaamd “ merten bellens “. Palende oost Peeter Helsen, zuid
Peeter Van Elsen, west Jan Bouwen erfgenamen en noord de abdij van Tongerlo, groot een
zille. Item een heide gelegen omtrent “ de drij vennen “ onder Olen, groot omtrent honderd
en vijftig roeden getraceert met “ den voetpad “ naar Oevel. Item een zille land gelegen in
“ de langels “ omtrent Schaatsbergen. Palende oost en zuid Marten Cluijts en noord en west
de erfgenamen Hendrick Gielis. Item zeker perceel land genaamd “ pankens dries “ groot
honderd vijftig roeden. Palende oost de erfgenamen Adriaen Aerts, zuid de erfgenamen
Nicolaus Smedts, west de kinderen Jan Meir en noord Gerard Lanen. Item zeker dries
genaamd “ het heijken “ groot een half bunder. Palende oost een straatje, zuid Adriaen
Douwen, west Maria Verluijten en noord Dingen Van Dijck. Item zekere heide genaamd “ de
reepkensheijde “ gelegen voor “ de ketelbunders “ gelegen onder Geel en is hierbij
gevoegd zeker part en deel in zekere heide of ven genaamd “ het engelant “ gelegen onder
Geel gaande van Boekel naar “ de bokelheijde ”. En moet deze kavel van de tweede kavel
tien guldens trekken en van de derde kavel vijf en een halve gulden.
Voor de tweede kavel Letter B zeker perceel erve genaamd “ de hoeve “ groot drie honderd
negentig roeden. Palende oost Hendrick Gielis erfgenamen, zuid het straatje west Christoffel
Baten erfgenamen en noord de erfgenamen Adriaen Lemie. Item zeker perceel hooiwas
gelegen op “ het hooghgoer “ onder Geel, groot omtrent een half derdel. Item zeker perceel
genaamd “ het blocxken “ gelegen tot Schaatsbergen omtrent “ de beffe “. Palende oost
een straatje, zuid den aard van Schaatsbergen, west Hendrick Gillis erfgenamen en noord
Adriaen Douwen, groot een halve zille. Item zeker perceel “ het holken en heijken “ samen
groot een half bunder. Palende oost Michiel Verhestraten, zuid Adriaen Will..erfgenamen met
anderen, west de heer Bosquette en noord de erfgenamen Van Opstal.
Ten derde Letter C is bevallen aan Maria Cluijts in huwelijk met Cornelis Geerewaerts
zeker perceel erve gelegen omtrent “ den gansevoet “ genaamd “ het binnenblock “ groot
honderd achttien roeden. Palende oost Guilliam Heijlen kinderen zuid Catharina Van Eijnde,
west de kinderen Elisabeth Blerinckx en noord den Boekelsen aard “ leenroerig “. Item zeker
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perceel hooiwas gelegen op “ den mosbergh “ onder Geel. Oost Peeter Boeckx, zuid de
kapel van Meeren, west de erfgenamen Marten Verboven en noord de erfgenamen Jan
Heijlen. Item zeker perceel zaailand. Palende oost de kinderen Adriaen Peeters, zuid de
erfgenamen Adriaen Heijns, west Peeter Janssens en noord de kinderen Adriaen Peeters,
groot 250 roeden. Item “ het part “ gelegen onder Geel, groot een zille.
Item sijn partijen overeenscomende ende veraccordeert dat Cornelis Geerwaerts cum
uxore sal moeten suppleren aan die twee kinderen van tweede huwelijk voor het paert op
hun verstorven van Christiaen Cluijts een somme van hondert en thien guldens mits
alvorens gelievende het recht op hen verstorven van Elisabeth Cluijts van tweeden
houwelijck en sullen gelijckelijck cappen het schaerhout staende capbaer op de goederen
gecomen van Marten Cluijdts hunnen grootvader, Jan Cluijts en Elisabeth Menten mede
het schaerhout staende op de gecochte goederen van Joris Cluijts, welcke gecochte
goederen blijven tot hiertoe onverdeijlt ende sullen de haefelijcke goederen moeten dragen
de haefschulden daerop staende soo en gelijck de have sal worden gedeijlt volgend
landsrecht ... etc.
De erfgoederen gebonden aen Elisabeth Bogaerts souden belast geweest hebben met
eenighe penninghen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Janssens en Machiel
Wilms, als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 16

6 december 1768

Compareerden Adriaen Menten en Catharina Deckers beide gehuwden en ingezetenen
van Olen in het gehucht van Gerhagen, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben
al hun haafelijke effecten, zoals koeien, kalveren, karren, paard ploeg en egge, hooi en stro
en al wat van natuurlijke have is. Alleen tot hun gerieflijkheid gereserveert de kar en het
varken en dat om en mits een som van twee honderd guldens courant aan Hendrick
Menten en Elisabeth Menten hun kinderen dewelke ten deze present verklaarden deze in
koop te accepteren en bovendien verklaarden zij eerste comparanten alsnog aan de
acceptanten in huur over te geven hun huis, schuur, stal, landerijen en beemden, weiden en
heiden zo en gelijk de transportanten hetzelfde tot hiertoe hebben bepacht voor een tijd van
twaalf eerstkomende jaren ... op last aan Hendrick Menten en Elisabeth Menten die hun
ouders gedurende de voorzegde termijn van twaalf jaar eerlijk zullen moeten onderhouden
van eten en drank “ lijnen ende wullen ende geven den besten hoeck aen het vier “ ...
Aldus gedaan en gepasseerd (binnen) Gerhagen(?) gehucht van Olen, ten woonhuize des
eerste comparanten, ter presentie van Guilliam Schuermans en Peeter Verbist als getuigen.
Ondertekende ook: Catharina Verbist (= Deckers?) verklarende niet te kunnen schrijven.
Akte N° 17

25 februari 1769

Conditie en voorwaarden waarop Franciscus ’t Sijen en Maria Catharina Van Nuten op
heden zullen verkopen zekere hofstede gestaan en gelegen tot ILLe onder Tongerlo, met de
aangelegen panden hier te specifieren en dat op condities hiervolgende.
Eerst het huis, schuur en den hof met de aangelegen weide. Item zeker perceel erve
genaamd “ den coolhof “ groot een half bunder. Item zeker perceel erve groot negen à tien
zillen. Palende oost en zuid de straat, west Adriaen Verstappen en noord Jan ’t Sijen ... en
Adriaen Soeten nomine uxoris. Item zeker perceel genaamd “ den bleriau? “ groot drie
zillen. Item zeker perceel genaamd “ het hoogh light “ groot drie zillen. Item zeker perceel
neder ... groot drie zillen.
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Item sal dese conditie openstaen voor alle eerlijcke lieden gedurende de drij sondaghsche
kerckgeboden tot ende met den uijtganck der keirsbrandinghe ... Aldus zijn deze condities
publikelijk voorgelezen binnen ILLe Tongerlo, ten huize van Jan Cempenaers op date ut
ante.
De voorzegde goederen opgeroepen zijnde heeft na langdurige roepen des dienaars
Norbertus Schoofs, eerste, tweede en derde ronden daarvan den handslag ontvangen
Franciscus Balens, inwoner van Olen in het gehucht van Meeren ... achthonderd guldens
daarop staande aan de armen van Herentals, om en mits een som van dertienhonderd
guldens en stelde de koper bovendien alsnog veertig hoogen of verdieren, present Marten
Blerinckx en Adriaen Verstappen als getuigen.
Eodem die stelde Merten Blerinckx alsnog twee hoogen of verdieren, present Hendricus
Norbertus Oniaerts en Henricus Peeters als getuigen. Op 4 maart 1769 compareerden
Franciscus Balens en verklaarde boven al de gestelde verdieren en koopsom alsnog twee
hoogen of verdieren te stellen, present Hendricus Peeters en Adriaen Verstappen. Op heden
6 april 1769 de kaars van ‘s heerenwegen met consent van partijen wederzijds ontstoken
zijnde op het huis cum annexis, schuur, hof, dries en landen, is met den uitgang dezelfde
koper gebeleven de voorzegde Franciscus Balens voor de voormelde som. Coram de heer
Schout Van Roij, Peeter Wuijts, Bernard Mertens Jan Heijns, Hendrick Laurijs, Jan Baptist
Jongers, Jan Cempenaers en Peeter Boeckx schepenen.
Akte N° 18

2 oktober 1769

Compareerden Jan Dirckx in huwelijk met Elisabeth Vertommen, inwoners van Westerlo
aan “ de Voortcapelle “, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van
Jan De Ceuster hoofdman, Peeter Heijns deken, Jan Douwen en Jan Tourfs gezworenen
der gilde van St. Sebastiaen onder Tongerlo in het gehucht van Oosterwijk een som van
honderd guldens courant ...
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het heijken “ gelegen tot
Damseinde onder Westerlo. Palende oost en noord de straat, zuid Peeter Wuyts en west Jan
Govaerts, groot en zeker perceel genaamd “ het ...erwijck “ groot omtrent twee honderd
roeden gelegen onder Westerlo omtrent Gelindel. Palende oost Peeter Dils, zuid de
erfgenamen Nicolaes Helsen, west dezelfde en noord de straat. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick De Backer en Franciscus Douwen als
getuigen.
Akte N° 18 secundo
Testament:

17 mei 1769
In nomine Domini amen

Compareerden Peeter Helsen en Elisabeth Peeters gehuwden ingezetenen van ILLe
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 begraven te worden in gewijde aarde en het laten
doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatst
levende van hun beiden.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen waarvan ze hun haafelijke goederen
gunnen en geven aan elkaar en hun erfelijke goederen te geven aan de laatst
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levende met volle touchte en vruchtgebruik gedurende hun verder leven.
Ingeval van den testateurs vooraflijvigheid zo gunde en maakte hij testateur
aan zijn huisvrouw een kindsgedeelte in zijn na te laten erfelijke goederen in
volle eigendom ... roepende zijn kinderen van eerste, tweede en laatste
bedde voor hun legitieme portie gelijk te vinden uit zijn testateurs na te laten
erfelijke goederen nadat daar alvorens zal zijn afgetrokken tweehonderd
guldens die moeten gegeven worden aan Anna Catharina Verhestraeten,
daaronder begrepen de drieenzeventig guldens die hij testateur heeft
opgetrokken van Peeter Verhestraeten eerste man van zijn vrouw. Latende
de meerrest na aftrek aan zijn dochter verwekt in zijn laatste huwelijk nl.
Anna Elisabeth Helsen. Maar ingeval zijn testateurs kinderen verwekt in
eerste en tweede bedde zijnde vier in het getal te weten Jan Helsen, Marten
Helsen, de kinderen van Anna Helsen en de kinderen van Elisabeth Helsen
wilden tevreden zijn ieder met een som van tweehonderdenvijftig guldens
courant in plaats van de voorzegde legitieme portie, hetzelfde aan hun
gevieren zal moeten gesteld worden een jaar na de sterfdag van hem
testateur en alzo hij aan Peeter Papen en Elisabeth Helsen heeft geleend
honderd guldens staande zijn tweede huwelijk ... Item verklaarde hij testateur
boven hetgene dat Jan Helsen zijn oudste zoon heeft genoten zijn uitkoop
van honderd guldens en zijn part en deel in zijn moeders erfelijke goederen
verkocht tot Heistenbergh #gelijk ook hebben gehad zijn zuster en broer gelijk
ook de vrouw van Peeter Papen heeft gehad honderd guldens ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen ILLe Oosterwijk onder Tongerlo, ter presentie van
Henricus Norbertus Oniaerts en Joseph Geerts als geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 19

22 oktober 1769

Compareerden Geeraerdt Bertels in huwelijk geweest met Anna Verwimp inwoners van
Velthoven onder Herentals, welke comparant bekende verhuurd te hebben zeker huis met
binnengeleg, gestaan en gelegen in Schremenhaege onder Noorderwijk met zeker
beemdeken en “ den desselaer “ ieder groot omtrent een zille en dat aan Adriaen
Kempenaers en Maria Verlinden ook ingezetenen van Noorderwijk die de voorzegde
huizinge en binnengeleg in huur accepteerden om en mits een som van twee en twintig
guldens en drie veertelen koren te geven ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Verelst en Guilliam
Peeters als getuigen. De bovenstaande huur is gecontinnueerd voor drie volgende jaren voor
acht en twintig guldens alzo geaccepteerd op 22 september 1771.
Akte N° 20

18 november 1769

Compareerden Franciscus Vermeerbergen in huwelijk met Catharina Verboven en als
voogd van Jan Verboven en Theresia Verboven Janskinderen mede op last van Geeraerdt
Wouters in huwelijk met Elisabeth Verboven welke comparant verklaarde verhuurd te
hebben aan Jan Douwen Peeterssone zeker perceel zaailand genaamd “ de busselen “
groot omtrent een bunder, gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo en dat om en mits een
kwantiteit van zeven veertelen koren jaarlijks Lierse maten te leveren ten huize van één van
de verhuurders ... Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Cornelis Cluyts en
Hendricus Norbertus Oniaerts als getuigen.
Akte N° 21

17 november 1769

Compareerden Dimphna Verboven Adriaensdochter weduwe Arnoldus Bockmans
bijgestaan met haar zoon Peeter Bockmans ter ene zijde en Geert Wouters in huwelijk met
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Elisabeth Verboven, Franciscus Vermeerbergen in huwelijk met Catharina Verboven
hun sterkmakende voor Theresia Verboven en Jan Verboven Janskinderen daar moeder
van leeft Christina Bellens ter andere zijde, welke comparanten bekenden en verklaarden
bij deze gescheiden en gedeeld te hebben de patermoniale en matermoniale erfgoederen
achter gelaten met de dood van Adriaen Verboven en Christina Helsen die hun
respectieve ouders en grootouders waren en dat in de manieren hier volgende:
Ten eerste is bevallen den eerste kavel aan Dimphna Verboven. Ten eerste “ het
bijlenveldt “ gelegen tot Bijlen onder Olen, groot omtrent een half bunder. Tot slot zekere
beemd genaamd “ geert helsen bemt “ groot een half bunder gelegen onder Tongerlo op
last dat deze kavel vijf en zeventig guldens moet geven aan de laatste kavel tussen heden
en veertien dagen.
Voor de tweede en laatste kavel aan de kinderen van Jan Verboven en Christina Bellens,
eerst “ de busselen “ zijnde zaailand gelegen onder Tongerlo, groot een bunder waarvan de
kinderen van Jan Helsen de wederhelft hebben. Item zeker perceel erve genaamd “ den
hoeck “ gelegen tot Damseinde en waarvan nu pachter is Peeter Dils en tot slot een heide
gelegen omtrent de Tongerlose straat oostwaarts, groot een half bunder en moet deze kavel
trekken van bovenstaande kavel vijf en zeventig guldens.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk Tongerlo, ter presentie van Cornelis Cluijts
en Jan Wouters als getuigen.
Akte N° 22

24 september 1769

Compareerden Peeter Peeters Guilliamssone inwoner van Westerlo geboortig van Olen,
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Peeter Smedts Nicolaessone zeker
zijn comparants huis met landerijen en de weide gelegen onder Olen, actueel in gebruik bij
den voorzegde Peeter Smedts om en mits een som van dertien guldens en zeven veertelen
koren jaarlijks en dat voor een termijn van zeven jaar ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen, ter presentie van Hendrick Peeters en Jan Smedts als getuigen en Hendricus
Norbertus Oniaerts.
Akte N° 23

6 juli 1769

Conditie en voorwaarden waarop den heer Schout Van De Put binnen Herenthout
verklaarde verhuurd te hebben zeker perceel land genaamd “ het bosken “ groot omtrent
een zille, gelegen binnen Herenthout aan de Coijstraat. Palende oost Adriaen Bossaerts,
zuid Theresia Verlinden, west de Coijstraat en noord de Gelderstraat en datom en mits een
som van zes guldens en tien stuivers ... Getekend Peeter Cuijpers.
Akte N° 24

16 mei 1769

Testament:

In den naeme ons Heere amen

Compareerden Martinus Lanen en Dimphna Wijters inwoners van Olen in den gehuchte
van Graven, hij comparant in goede gezondheid en zij comparante liggende ziek te bed,
welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dat in de volgende
manieren:
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het
laten doen van begrafenissen en willende dat hun nagedaan worden na
ieders dood, twee honderd missen van requiem te celebreren daar het den
langstlevende zal gelieven.
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Dispositie. Dood en teniet doende alle voorgaande testamenten.

Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Henricus Norbertus Oniaerts en Peeter
Hermans als getuigen.
Depost hebben de testateuren gewild dat elk kind zal moeten hebben een paar losse
slaaplakens en ieder volslagen ... van het lijnwaad gekomen van Catharina Heijlen de
testarices “ moijtke “ en ieder een witten neusdoek en het meisken hunne dochter drie ...,
des testatrices leesboek en kleine gouden ring tot gedachtenis ... #mede de beste schorte
van Catharina Heijlen tot haar kleed en haar testatrices goud en zilverwerk te verdelen
onder hun kinderen.
Dit is het X handmerk van de testatrice niet anders te kunnen schrijven mits de infectie aan
haar rechterhand.
Akte N° 25

15 december 1770

Den ondergeschreven Michiel Cluijts Jorissone in huwelijk met Maria Boeckx verklaarde in
huur aangenomen te hebben van Bernardus Mertens daar moeder van was Maria
Verluijten, eerst zeker perceel erve gelegen in “ den honinck “. Palende oost de huurders
erve, zuid de erfgenamen Elisabeth Jacobs, west Adriaen Douwen en noord Geerd Laenen.
Item zeker perceel genaamd “ het ovencot “. Palende oost Adriaen Peeters nomine uxoris,
zuid een straatje, west Peeter Van Elsen en noord Adriaen Aerts, en dat om en mits een som
van negen guldens jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van
Joannes Ludovicus Verbiest en J. Fr. Oniaerts als getuigen.
Akte N° 26

17 april 1770

Compareerden Jan Baptist Verheijden en Maria Catharina Van Roosbroeck beide
gehuwden en ingezetenen van Olen, welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben
uit handen van Peeter Verboven Martenssone ook inwoner van Olen een som van vijftig
guldens courant ...
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve gelegen tot Olen, genaamd “ het craijs
heijken “ gekomen van Adriaen Moons, zijnde nu zaailand gelegen of omtrent de
Bulschestraat. Palende oost en zuid “ het kercke bosch “ en de erfgenamen Peeter Heijlen,
west dezelfde erfgenamen en noord Wilm Verheijden kinderen en de rentheffers met hun
“ huisblock “. Groot omtrent honderd en tachtig roeden ... Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts en Hendrick Dooijs als
getuigen.
De ondergeschreven Peeter Verboven Mertenssone bekende ontangen te hebben van Jan
Baptist Verheijden de bovenstaande som van vijftig guldens waarmede deze komt te
cesseren dood en teniet nu en ten eeuwigen dage. Actum 20 november 1770.
Akte N° 27

26 juli 1770

Conditie en voorwaarden waarop Jan Helsen Adriaenssone op heden 26 juli 1770 alhier
binnen Strateneinde onder Westerlo publiekelijk zal verkopen zijn oogst ten velde. Dag van
betaling zal zijn op Allerzielendag, wezende den 2de november 1770 ten huize van Adriaen
Soeten alhier tot Strateneinde ten twee uur namiddag. Alzo zijn deze condities publiekelijk
voorgelezen binnen Strateneinde, ter presentie van Peeter Verswijvel en ... met
menigvuldige omstaanders als getuigen.
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Eerste koop op het lans genaamd “ de er... ” op last van een veertel der ordinaire thiende
schoof koren. Adriaen Maes 15 – 0, borg Franciscus Vranckx.
Tweede koop volgende op dezelfde plek met dezelfde last. Jan Douwen, borg …?
Derde koop op den last van een veertel koren, Jan Heijlen, borg ...?
Vierde koop op “ de haert “ op last van een veertel koren. Adriaen Vanden Bosch
Janssone 21 – 15. Borg Adriaen Van Den Bos den jongen.
Vijfde koop op “ den haert “ op last van een veertel koren. Jan Douwen, 24 – 5.
Zesde koop op “ het sloodt “ op last van een veertel koren. Franciscus Lenders, 17 – 5.
Zevende koop op hetzelfde veld, op last van een veertel koren. Augustinus Bosgaers, 20
10. Borg Jan Kelaers.
Achtste koop op hetzelfde veld, op dezelfde last. Jan Verhaert, 23 – 0. Borg Adriaen Maes.
Ontvangen in gereede penningen negen guldens en tien stuivers en een halve waarvan is
gegeven aan den dienaar zestien stuivers.
Akte N° 28

1770

Compareerden Norbert Oniaerts, Egidius Oniaerts en Susanna Maria Oniaerts nagelaten
kinderen van Michiel Oniaerts en Maria Gebruers welke comparanten verklaarden te
samen gescheiden en verdeeld te hebben de meubilaire goederen bij dezelfde hun
voorzegde ouders achtergelaten en dat in de manieren hiervolgende:
Ten eerste is bevallen aan Norbertus Oniaerts, bij blinde loting, het huis schuur en
binnengeleg gelegen tot Schaatsbergen, samen groot omtrent honderd roeden. Daarbij
gevoegd “ de meerder “ en “ de bleucke “ aan de Broeckkant en moet deze ten laste nemen
tweehonderd guldens aan de erfgenamen Marten Cluijts en Elisabeth Menten en vijf
guldens aan Elisabeth Peeters.
Item is bevallen aan Egidius Oniaerts Michielssone, ten eerste “ de beffe “ groot omtrent
twee honderd vijf en zeventig roeden, gekomen van zijn vaders kavel, daarbij gevoegd “ de
dele heijde “ groot omtrent honderd roeden onder Olen. Zuid Adriaen Wouters kinderen,
west de straat en noord Hendrick Baeten en tot supplement “ het cruijsheijken “ gekomen
van Marten Verwimp. Heeft deze kavel tot zijn last honderd guldens wisselgeld ten behoeve
van de weduwe Michiels en moet deze kavel geven aan de eerste en derde kavel tien
guldens supplement.
De derde kavel bevallen aan Susanna Maria Oniaerts een perceel erve “ de half heide “
genaamd, groot een half bunder. Palende oost Francis Vermeerbergen, zuid Peeter Smedts,
west een straatje en noord Adriaen Geb(ruers) erfgenamen met “ de bercke hoeve “
gekomen van Marten Wuijts kinderen gelegen aan “ de ganse coije “. Op last van
tweehonderd guldens, honderd aan Peeter Vertommen en honderd aan de kinderen van
Isabella Van Opstal. Ieder zal op zich moeten nemen de chijnsen daarop uitgaande ...
Gedaan ter presentie en ten overstaan van Peeter Smedts en Eg. Oniaerts als getuigen (get.
Egidius Augustinus Oniaerts).
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14 oktober 1770

Compareerde Cornelis Geerwaerts in huwelijk met Maria Cluijts inwoners van Olen welke
comparanten verklaarden verhuurd te hebben zekere weide gelegen tot Meeren onder Olen
en dat aan Merten Bleerinckx ten deze present die hetzelfde in huur accepteerde om en
mits een som van vier guldens en tien stuivers en dat voor een termijn van vijf en twintig jaar,
tenware de verhuurder hetzelfde wilde te verkopen. Ingaande half maart 1771. Aldus gedaan
en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Wilm Meer en
Michiel Cluijts als getuigen.
Akte N° 30

18 september 1770

Testament:

In nomine Domini amen

Compareerden Peeter Cluijts en Catharina Verachtert gehuwden en ingezetenen van
Oevel op de Cruijsstraat, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen in de
manieren 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 beide.

-

Dispositie van al hun haafelijke goederen en hun erfelijke maken zij aan
elkaar in volle eigendom en na de dood van de laatstelevende te succederen
op hun kinderen te samen verwekt op last hun na te laten kinderen eerlijk op
te voeden en aan ieder van hen uit te geven hun legitieme portie zohaast
dezelfden zullen gekomen zijn tot staat. Ieder een half pistool voor vaderlijke
of moederlijke legitieme portie hetzelfde te vinden uit de erfelijke goederen.

Al de voorgaande testamenten en ordonantien van laatste wil voor deze datum gemaakt en
gepasseerd, verzoekende van vernietigd te worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Oevel ten woonhuize van de testateuren, ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts en
Adriaen Van Dingenen.
Akte N° 31

28 oktober 1770

Compareerde Elisabeth Peeters Mertensdochter daar moeder van was Maria Cluijts, welke
comparante verklaarde verhuurd te hebben zeker haar comparante huis gestaan en gelegen
tot Doffen onder Olen met de landerijen en heiden, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is
bij Hendrick Wuijts en dat aan Peeter Wuijts Adriaenssone die hetzelfde in huur
accepteerde om en mits een som van negentien guldens voorlijf en tien veertelen en een half
... en een veertel boekweit ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van
mij notaris, ter presentie van Michiel Michiels en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen.
Depost is met consent van partijen gesteld dat de verhuurster jaarlijks zal mogen steken op
“ het geruijm “ drie à vier karren rus tot haar consumptie zonder daarvoor iets te moeten
korten en zal de pachter in de kwebbe onder Olen genaamd “ het wouwerken “ niet mogen
baggaarden in de leegte maar schadden steken op de hoochten. In teken der waarheid
ondertekend 15 mei 1773. Peeter Wuijts en Adriaen Baeten.
Akte N° 32

16 september 1770

Compareerden Cornelis Geerwaerts in huwelijk met Maria Cluijts gehuwden en
ingezetenen van Olen # en Geert Mennekens # Anna Geerwaerts, welke comparanten
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verklaarden verhuurd te hebben hun comparante huis, stal, schuur en landerijen # gelegen
onder Herenthout en dat aan Jan Baptist Heijlen actuele pachter die hetzelfde in huur
accepteerde om en mits een som van vier en twintig guldens voorlijf en zeven veertelen en
een half koren jaarlijks ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van
Joannes Franciscus Oniaerts en Jan Cools als getuigen. (ook getekend Cornelius Mans).
Akte N° 33

9 november 1770

Compareerde juffrouw Anna Maria Helsen Peetersdochter, begijntje op het begijnhof te
Herentals en Joannes Baptista Haenen in huwelijk met Theresia Helsen ook
Peetersdochter, welke comparanten verklaarden in huur overgegeven te hebben zekere
hofstede bestaande uit huis, schuur, landerijen, weiden, heiden en beemden, zo en gelijk
hetzelfde in gebruik is bij Peeter Peeters alias “ cawit “ gestaan en gelegen tot Oosterwijk
onder Tongerlo en dat aan Maria Anna Snijers en Peeter Mees haar zoon, ten deze
present die dezelfde hofstede cum annexis in huur accepteerden om en mits een som van
zestig guldens in voorlijf en zes en twintig veertelen koren en een veertel boekweit jaarlijks ...
Item sullen pachters moeten leggen alle jaeren om tien guldens calck ongeblust te haelen
naer Loven ... tot reparatie van de huisinghe ende besetting van den kelder. Item verclaeren
pachter alsnog aan te nemen van Sieur Haenen mede condivident seker parcheel landt
genaemt “ de bleucke “, “ den kerkentoren “ ende de helft van “ den merten luijten “ hem
Sieur Haenen competerende bij coop waer vooren sij geloven te leveren jaerlijkx vijf
veertelen leverbaer koren gelijk men dat ter merckt voert ’t sijne huijse tot Mechelen sonder
cost van de verhuerders ...
Competeerde ten deze mede Peeter Mees in huwelijk met Dimphna Snijers inwoners van
Noorderwijk welke verklaarden zich te stellen als borg principaal voor de jaarlijks te
verschijnen voorlijf en korenpachten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het
kantoor van mij nortaris, ter presentie van Emanuel Verlinden en Joannes Franciscus
Oniaerts als getuigen.
Deze conditie is gecontinueerd met consent van partijen voor de volgende drie jaar mits dat
de verhuurders reserveerden het bakhuis, maar zal de pachteresse het bakhuis mogen
gebruiken en ook de heiden, zolang als het huisken niet en zal afgebroken zal worden of de
heiden niet en zullen moeten omgereden worden of bezaaid worden. Actum 11 mei 1773, ter
presentie van Joannes Franciscus Oniaerts en Peeter Verherstraeten als getuigen.
Akte N° 34

15 oktober 1771

Compareerden Franciscus Gastmans Janssone weduwnaar wijlen Joanna Van Oostaijen,
inwoner van Wiekevorst, welke comparant bekende en verklaarde verkocht te hebben met
recht en pretentie die hij comparant was hebbende in de erfelijke goederen aan hem
comparant achtergelaten van zijn voorzegde huisvrouw volgens testament, aan Adriaen Van
Ostaeijen ten deze present die al hetzelfde goed is accepterende om en mits een som van
drie duizend en zeven honderd guldens courant, aanvaard met alle lasten en chijnsen
daarop uitgaande.
F. Gastmans zal behouden de pacht of huur van het goed dat hij daarvan heeft gewonnen of
bezaaid. Het voorzegde erfelijke goed met den acceptant onverdeeld gelegen onder
Herenthout, Bouwel, Ecchelpoel, Wiekevorst en Heijstenbergh ... Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Herenthout, ter presentie van Jan Huijpens en Cornelius Rommers als
getuigen. Getekend Adriaen Van Oijstaeijen en Anna Catharina Van Looij.
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12 november 1771

Compareerden Franciscus Gastmans Janssone, weduwnaar Joanna Van Oijstaijen
inwoner van Wiekevorst ter ene zijde, Adriaen Van Oijstaijen inwoner van Herenthout in
huwelijk met Anna Catharina Van Looij ter andere zijde, welke comparanten verklaarden
dat er verschillende moeilijkheden en processen zouden kunnen ontstaan nopende het
testament tussen de voornoemde comparant en van dezelfde zijn huisvrouw wijlen Joanna
Van Oijstaijen gemaakt en gepasseerd binnen Wiekevorst voor de notaris Van Hove en
getuigen den 10de juli 1771. Betreft hier leengoederen bij haar achtergelaten.
Dat den eersten comparant tot zijn behoef zal behouden de meubilaire successie door de
voornoemde Joanna Van Oijstaijen achtergelaten op last van te betalen al de personele
schulden, daaronder begrepen recht van begrafenis en pieuse legaten van haar sterfhuis
bevonden en bij haar testament geordoneert.
Dat al de immobilaire goederen zo leen, chijns goederen, allodiale als anderen ten
voornoemde sterfhuis bevonden, welke de voorzegde Joanna Van Oijstaijen met haar
broeder alhier tweede comparant onverdeeld bezat en bij haar achter gelaten zijn in vol recht
en eigendom zullen succederen aan de voornoemde tweede comparant om daarmede zijn
vrije wil te doen, met aan de eerste comparant te laten zeker partij beemd gelegen onder
Wiekevorst, groot omtrent een half bunder. Palende oost Peeter Van Oijstaijen, zuid Guilliam
Hijlen, west de abdij van Tongerlo en noord de Wimp. Item zeker perceel erve zaailand groot
drie zillen gelegen onder Wiekevorst. Palende oost Cornelis Wouters, zuid de erfgenamen
Guille Van Linden, west en noord de gemeente van aldaar en dat ter concurrentie en waarde
van drie duizend zeven honderd guldens courant ofwel dergelijke som ter optie van den
tweede comparant die hij gehouden en verobligeert zal zijn te betalen tussen heden en
Lichtmis van het jaar 1772 ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Dominicus Franciscus Van
Limbergen en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen.
Den ondergeschreven Franciscus Gastmans bekende ontvangen te hebben uit handen van
Adriaen Van Oijstaeijen en Anna Catharina Van Looij zijn huisvrouw een som van drie
duizend en zeven honderd guldens courant over de onverdeelde verkochte erfgoederen door
dezelfde Franciscus Gastmans verkregen van Joanna Van Oostaijen, dienende deze voor
finale vereffening, nu en ten eeuwige dage. Actum Wiekevorst 30 januari 1772.
Akte N° 36

25 november 1771

Compareerde Franciscus Gastmans inwoner van Wiekevorst, welke comparant bekende
ontvangen te hebben uit handen van Maria Catharina Sjongers weduwe wijlen Peeter
Verrijt, een som van negen honderd en vijf en twintig guldens courant.
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ den polder “ gelegen tot
Wiekevorst, groot een half bunder. Palende oost Peeter Van Oijstaijen, zuid Guilliam Hijlen,
west de abdij van Tongerlo en noord de Wimp. Item en tot slot “ de schravenhijde “ groot
omtrent een bunder. Palende oost Cornelis Wouters, zuid Jan Baptist Verlinden, west de
weduwe Michiel Van Dijck en noord “ de vrunte “ hem comparant competerende bij
scheiding en deling tegen Adriaen Van Oijstaijen zijn zwager ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts
en Emanuel Verlinden als getuigen. (mede ondertekend Joannes Verrijt). Den
ondergetekende bekende ontvangen te hebben negen honderd en vijf en twintig guldens.
Actum 30 januari 1772. Franciscus Gastmans.
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29 oktober 1771

Testament:

In nomine Domine amen

Compareerde Juffrouw Maria Catharina Hufkens en de heer Joannes Nicolaus Van
Elswijck licentiaat in de medicijnen inwoners van Wiekevorst, beiden gezond van hart, welke
comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen op de hiervolgende manieren:
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden ter gewijde aarde, het
laten doen van begrafenissen ter discretie van de laatstevende van hun
beiden.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen, waarvan ten eerste hun haafelijke
effecten, goud en zilver, gemunt en ongemunt en al wat van natuurlijke have
is, verklaarden zij testateurs te gunnen en te laten aan elkaar in volle
eigendom en aangaande hun erfelijke goederen waar en op welke plaats
dezelfde bevonden zullen worden te gunnen aan de laatstlevende met volle
touchte. Ingeval de testatrices vooraflijfigheid zal de touchte van haar
leengoederen en al haar chijnsgoederen succederen op haar man in volle
eigendom en ingeval er geen wettige kinderen kwamen verklaarden zij
hunzelf tot universele erfgenamen pleno sure ...

-

Op last en restrictie dat de laatstlevende ingeval zij enig kind of kinderen
kwamen achter te laten dezelfde eerlijk naar kwaliteit, staat en conditie op te
voeden en daarna aan hen te geven minstens hun legitieme portie ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst ten woonhuize van de testateuren, ter
presentie van den eerwaarde heer (J. B.) Meesens onderpastoor in Wiekvorst en Joannes
Franciscus Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 38

29 november 1771

Compareerden Adriaen Van Oijstaijen in huwelijk met Anna Catharina Van Looij zijn
huisvrouw, inwoners van Herenthout, welke comparant verklaarde verkocht en over gegeven
te hebben aan Maria Catharina S’Jongers weduwe Peeter Verrijt inwoners van
Wiekevorst, eerst zeker perceel weide gelegen tot Wiekevorst onder het gehucht van
Wimpel. Palende oost het nonnenklooster van Herentals, zuid en west de voorzegde Maria
Catharina S’Jongers en noord Jan Franciscus Heijlen, groot omtrent een bunder ... ook zeker
pandeke genaamd “ den buijnen bempt “ groot omtrent vijftig roeden, ook gelegen onder
Wiekevorst Wimpel. Palende oost Jan Franciscus Heijlen, zuid Maria Catharina S’Jongers,
west Jan Van Boeckel en noord de straat. Item alsnog zekere beemd genaamd “ den
schuerwegh bemdt “ groot 250 roeden. Palende oost de erfgenamen Peeter Heijlen, zuid
Peeter Van Looij erfgenamen, west Jan Bouwen nomine uxoris en noord de Wimp, onbelast
salvo chijns en bede en dat om een som van 500 guldens samen 1500.
Welke Maria Catharina S’Jongers met schriftelijke commisie van haar zoon Jan Verrijt ten
deze present verklaarde de voorschreven panden van erven alzo in koop te accepteren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Emauel Van Linden en Joannes
Franciscus Oniaerts als getuigen.
Akte N° 39

28 augustus 1773

Den ondergeschreve bekende met Peeter Mennekens in akkoord te zijn met Jan Baptist
Luijten als hunnen tegenwoordige ... te weten dat hij pachter alsnog een jaar zal mogen
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blijven wonen op zijn stede alwaar hij is wonende, te beginnen half maart 1774, mits hij
pachter zal moeten betalen één en vijftig gls ...
De laatste oogst in hetzelfde jaar zal ten velde staan voor Geeraerdt Mennekens als voor
Cornelis Geerwaerts, alles ingevolge de gepasseerde conditie op 16 september 1770. In
teken der waarheid ondertekend op 28 augustus 1773. Item 24 guldens aan Geeraerdt
Mennekens ook als boven te voldoen...
Akte N° 40

20 juli 1773

Compareerden Geeraerdt De Winter, Jan De Winter, Anna De Winter, Maria De Winter,
de vrouw personen bijgestaan met mij notaris in plaats van een voogd ter ene zijde en
Peeter De Winter zich sterkmakende voor zijn broers, welke comparanten verklaarden tot
overeenkomst en akkoord gekomen te zijn in de manieren hier volgende:
Ten eerste verklaarden de eerste comparanten gehad van de codecille van hun moeder hier
voor bestaande dezelfde twee broers voor hun arbeid zullen hebben de haafelijke effecten
gelijk in de codecille voorzegd staat uitgesteld op last dat de voorzegde hun twee broers als
erfgenamen elkaar zullen moeten betalen alle achterstallige intresten, chijnsen, kerkrechten,
begrafenis uitvaarten, alle dorpslasten ... en zal Peeter De Winter bovendien moeten geven
van voorlijf sedert de dood van hun moeder ieder vier gls. van en voor voorlijf van Sint Jan
1773 tot half maart 1774 en voor korenpacht van de landerijen voor den oogst die hij zal
bezaaien voor het jaar 1771, achttien veertelen koren ... ook te betalen alle dorpslasten die
op de voorzegde goederen en het huis zullen gemaand en gevraagd worden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Emanuel Verlinden en Jan
Baptist Janssens.
Akte N° 41

5 oktober 1773

Compareerden Maria Vande Weijer laatste weduwe van Joris Cluijts inwoonster van Olen,
haar verstand en memorie wel machtig, welke comparante verklaarde bij donatie inter vivos
wat men noemde gift onder levenden van nu af over te geven en te cederen aan Joanna
Catharina Laenen Adriaensdochter in huwelijk met Amandus Van Houdt ook inwoners van
Olen al haar comparante haafelijke en erfelijke (goederen) alwaar dezelfde gelegen zijn en
zullen bevonden worden ...
Op last en restrictie als dat zij donante daarvan reserveerde de touchte en gebruik
gedurende haar leven op den last ingeval zij donante alwaar zij is wonende niet kon blijven
wonen zal zij vrij mogen nemen ten huize van Amandus Van Houdt en Joanna Catharina
Laenen om aldaar te wonen en zullen zij Amandus Van Houdt en Joanna Catharina
Laenen de donante moeten aannemen voor de voorlijf, korenpacht en andere inkomsten van
haar erfelijke goederen alimenteren van acten, de klederen en lijnwaad, houden ziek en
gezond, haar huis alsdan te onderhouden van alle reparaties vruchtgebruikende gewijs en
dezelfde eerlijk ter aarde te bestellen, haar begrafenis met de gilde vrouwkens en verder
naar staat en conditie en zal bovendien de donante “ alle hooghtijden “ des jaars moeten
naar de kerk gevoerd worden om haar devotie te houden, welke Joanna Catharina Laenen
en Amandus Van Houdt ten deze present verklaarden de voorzegde donatie op de last
daarvan voorkomende te accepteren en in dank aan te nemen zo voor hun als voor hun
nakomelingen.
Donante verklaarde deze gift gedaan te hebben zonder persuatie of inductie van iemand dan
alleenelijk uit zonderlinge liefde die zij acceptanten dragen als zijnde van haar naaste en
bloed bestaande vrienden en bovendien metere der acceptante ... Aldus gedaan en
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gepasseerd binnen Olen, ten kantoor van mij notaris, ter presentie van Emanuel Verlinden
en J. Fr. Oniaerts als getuigen.
Akte N° 42

17 juni 1773

Compareerden Jacobus Verbiest weduwnaar Cornelia Claes ter ene zijde en Peeter
Verbiest zijn zoon in huwelijk met Catharina De Ridder ter andere zijde, allen inwoners van
Herenthout, welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn in de manieren hier
volgende:
Eerst tot akkoord dat de tweede comparant hunnen volgende comparant zullen moeten
gedogen zijn bijwonen, kost en drank, logis, vuur en licht, baardscheren en alle nodigen
dienst gelijk hij zal nodig hebben in ziekte en gezondheid, bovendien zal dezelfde eerste
comparant moeten hebben zijn residentie zo van slapen en werken in zijn kamer, wassen en
wringen, onderhoud van kleren en lijnwaad gelijk hij tot hiertoe altijd heeft gehad.
Waartegen de tweede comparanten gedurende des eersten comparants leven zal genieten,
het huis, hof en het bakhuis, zo en gelijk hij eerste comparant hetzelfde altijd heeft bezeten
en zullen de tweede comparanten hebben en behouden al de haafelijke effecten berustende
in kelder, keuken en al hetgene in den winkel of in de dozen besloten of onbesloten
bevonden, en hetgene voor komenschap onder het houtwerk kan gerekend worden en
hetwelke door beide de comparanten is gewerkt en gemaakt wordt mits dat de tweede
comparanten zullen geven gelijk het hun door zijn broer Joannes Verbiest, zwager en twee
zusters is aangeschat, belopende ter somme van 224 guldens en zal den tweede comparant
mogen gebruiken al het gereedschap om te werken in zijn ambacht en stiel gelijk hij tot
hiertoe met zijn vader heeft gebruikt mits daarvoor gevende jaarlijks drie guldens alzo
hetzelfde is geprijs-seerd à rato van honderd guldens en zullen de tweede comparanten het
voorzegde huis moeten onderhouden van vitsen, het repareren van glazen waar dezelfde
werden uitgeslagen door hagelslag. Blijvende het onderhoud van het dak tot last van de
eerste comparant ...
Aldus gedaan en gepasseerd te Herenthout, ter presentie van Peeter Cuijpers en J. Fr.
Oniaerts als getuigen.
Akte N° 43

12 juli 1773

Compareerden Maria Huijsmans weduwe van Jan Bulckens inwoonster van Olen in het
gehucht van Meeren ter ene zijde en Guilliam Schuermans in huwelijk met Dimphna
Bulckens als man en voogd van Jan Bulckens en Guiliam Bulckens Janskinderen ter
andere zijde. Comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn in de manieren hier
volgende:
Eerst verkaarde zij eerste comparante af te staan en over te geven aan Guilliam
Schuermans en Dimphna Bulckens een perceel genaamd “ de lammerdries “. Oost Maria
Daems, zuid een straatje, west Jan Heijlen en noord Cornelis Geewaerts. Item de heide.
Oost Peeter Verlinden, zuid de straat, west Guiliam Bulckens en noord Peeter Verlinden
voorzegde, groot een derdel gelegen onder Olen.
Dit op last dat de voorzegde comparanten zullen moeten geven jaarlijks aan de de
voorzegde comparante Maria Huijsmans hun moeder drie veertelen koren ... ten tweede
verklaarde zij af te staan en over te geven aan Jan Bulckens haar oudste zoon het huis en
binnenblok tot meeren alwaar Guilliam Schuermans is wonende. Palende oost en zuid de
straat, west het goed van ... Van Nuten en noord de loop. Item “ het berckven “. Palende
oost Amand Van Houdt, zuid Peeter Verlinden, west dezelfde en noord Jan Lanen ... met
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“ den berckven “ Geer... Palende oost Peeter Verlinden, zuid de straat, samen groot omtrent
150 roeden op last dat de voorzegde Jan Bulckens alle jaren aan Maria Huijsmans zijn
moeder zal moeten geven te Sint Andries misse ook drie veertelen goed en leverbaar koren
en zal Maria Huijsmans moeten hebben haar kamer en den hof gelijk zij het tot hiertoe in
gebruik heeft gehad.
Verklarende zij comparante over te geven en af te staan aan haar jongste zoon Guiliam
Bulckens eerst een zille heide. Palende oost Peeter Verlinden, zuid Jan Bulckens, west een
straatje en noord Guiliam Schuermans met zijn wederdeel. Tot slot zeker perceel genaamd
“ het ovenveken “ groot honderd en vijftig roeden. Palende oost de weduwe Peeter Peeters,
zuid den eerwaarde heer Haverhans pastoor tot Bel, west Jan Laenen en noord de baan
naar Herentals op den last dat dezelfde ook alle jaren zal moeten geven en leveren voor Sint
Andriesmisse aan zijn moeder Maria Huijsmans drie veertelen koren.
Dit zegden de partijen zo te wezen hun conventie en overeenkomsten der drie kinderen van
Maria Huijsmans, met ieder zijn part en deel op de voorzegde last van drie veertelen
jaarlijks alzo in dank aan te nemen en belovende hun moeder jaarlijks punctueel te zullen
voldoen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter
presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Peeter De Ceuster als getuigen.
Den hooiwas onder Geel is door de comparante en zijn broer en zuster als voor afgestaan
en toe geeigend aan Guilliam Bulckens, te weten “ ...weerdonck “ groot 188 roeden. Item
“ den asbemdt “ en ook “ den cauwaert “ alle gelegen onder Geel zo en gelijk hetzelfde met
alle last in gebruik is geweest ...
Akte N° 44

11 november 1773

Compareerde Jacobus Van Dorent en Anna Barbara Van Dijck gehuwden en ingezetenen
van Wiekevorst, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Peeter Deckers
met zijn broer en zusters inwoners van het voorzegde Wiekevorst een som van honderd
guldens courant ...
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ de advocaten heijde “ groot
272 roeden en een halve, liggende rondom in de gemeente van Wiekevorst tegenaan “ de
molenheijde “ ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten
Daems en Cornelis Cluijts als getuigen.
Op 11 augustus compareerden Jan Van Dorent en Barbara Van Dijck inwoners van
Wiekevorst welke comparanten vertonende zekere kwitantie van Peeter Deckers waaruit
blijkt dat zij comparanten hadden gekweten een obligaoire rente van honderd guldens
courant waarmede dezelfde rente komt te cesseren, dood en teniet, nu en ten eeuwige dage
... uit handen gekregen van Jacobus Van Dorent de som van honderd guldens met de
vervallen intrest waarvan ik bekende voldaan te zijn. Ondertekend Peeter Deckers, 11
augustus 1774.
Akte N° 45
Testament:

31 oktober 1773
In den naeme ons heere amen

Compareerden Michiel Van De Ven en Anna Maria Haeverhans beide gehuwden en
ingezetenen van Oosterwijk Tongerlo en beiden gezond van hart, welke comparanten
verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen op de volgende manieren:
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-

Willende begraven te 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, waarvan ze zowel de haafelijke als de
erfelijke goederen gunnen en geven aan elkaar in volle eigendom en touchte
en na de dood van de langstlevende zullen alle erfelijke goederen moeten
gaan en succederen op hun kinderen te samen verwekt, zo en gelijk hier is
volgende: te weten aan zijn oudste zoon Peeter Van De Ven zeker perceel
genaamd “ de vrancke hoeve “ groot omtrent een bunder gelegen achter
Hendrick Boogers(?) en tot slot de helft van zeker perceel erve gekocht van
de kinderen Adriaen Van Kerckhoven, groot omtrent een half bunder dus de
helft naast Damseijnde en dat voor zijn kindsgedeelte. Item aan Franciscus
Van De Ven zijn volgende zoon eerst ... en ... van zijn huis en ... de helft van
de voorzegde Van Kerckhoven. Tot slot zeker perceel erve gekomen van
Geeraert Van Ouijtsel en van de zoon van Geeraert Vervoort, groot drie
zillen ... Tot slot aan Jan Van De Ven zijn jongste zoon de kamer met de
schuur en ander gebouw ook met de helft van den hof met de twee plekken
land gekomen van de huisvrouw van Bastiaen ..., dochter van Matthijs Van
Kerckhoven, te samen groot een zille en ingeval één van hun kinderen hun
part van het voorzegde huis wilden afbreken zal den eerste afbreker de
schouw niet mogen torseren of aanraken.

Ook willende en begerende zij testeuren dat hun jongste zoon zal moeten hebben voor zijn
uitzet gekomen zijnde tot een geaprobeerden staat gelijk hun oudste zoon het heeft gehad te
weten o.a. meubelen, een nieuw kleed met een paar zilveren gespen waard negen à tien
guldens ...
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize van de weduwe...onder Damseijnde Westerlo ter
presentie van J. F. Oniaerts en Adriaen Van Dijck als getuigen.
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Not. 6007: 1767

Akte N°

28 december 1767

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Lucia Vissers weduwe Jacobus Hemels en Nicolaus Goethals beide
gehuwden ingezetenen van ILLe onder Tongerlo, zij comparante enigszins onpasselijk en hij
comparant in goede gezondheid, 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 al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke
geven en gunnen zij aan elkaar in volle eigendom en met volle touchte
gedurende hun verder leven en na de dood van de laatst levende te gaan
volgens de lokale coustumen, willende zij testatrice dat haar kinderen verwekt
in eerste huwelijk na de dood van de laatst levende hun legitieme portie
zullen moeten vinden uit haar testatrices na te laten erfgoederen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen ILLe onder Tongerlo ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testatrice op 28 december 1764, ter presentie van Adriaen Verstappen en
... (leeg) geburen als getuigen hiertoe aanzocht. Mede ondertekend Peeter Verstappen.
Akte N° 27

7 december 1767

Compareerden Dimphna Cuijpers en Peeter Van Elsen beide gehuwden en ingezetenen
van Schaatsbergen onder Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van
Mattheus De Backer in huwelijk met Elisabeth Peeters inwoners van Herentals 100
guldens voor welke kapitale penningen zij comparanten beloofden intrest te betalen tegen
één ducaton ten honderd makende alzo jaarlijks een som van zeven guldens …
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ den ovencot “
gelegen tot Schaatsbergen onder Olen. Palende oost Adriaen Aerts en Maria Luijten, zuid
Cornelis Van Nuten, west Franciscus Vermeerbergen en noord Anna Verhestraeten en
Guilliam Heijlen met den voetpad en straatje. Groot omtrent vijf zillen. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen op 7 december 1767 ter presentie van Sr. Smidtz (chirurgijn) en
Jan De Busser.
Den ondergeschreve als last hebbende van zijn ouders blijkens de medegaande procuratie
bekende ontvangen te hebben van Peeter Van Elsen het bovenstaande kapitaal van
honderd guldens met verlopen (intrest) tot op heden, waarvoor ditto obligatie daarmede komt
te cesseren, dood en teniet. Actum Olen 9 mei 1780. C. J. De Backer.
Den ondergeschreven Matthias De Locker burger en inwoner der stad Herentals verklaarde
bij deze te volmachten en te autoriseren zijn zoon Cornelis De Loecker om uit handen van
Peeter Van Elsen inwoner van Schaatsbergen onder Olen te ontvangen een som van
honderd guldens courant tot vervanging van een gelijke som van honderd guldens staande
tot last van dezelfde Peeter Van Elsen en ten behoeve van den ondergeschrevene, ook ten
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einde de cassatie hier te tekenen cum ratificatione in forma. Actum Herentals 1 mei 1780,
zijnde dezelfde obligatie gepasseerd voor wijlen den notaris Eg. Oniaerts van datum 7
december 1767.
Akte N° 26

6 december 1767

Compareerden Jan Verbist Peeterssone ten deze bijgestaan met zijn vader, inwoners van
Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter Deckers,
Anna Deckers en Adriaen Deckers een som van honderd guldens courant om daarmede af
te kwijten een gelijke kapitale som aan de kinderen van Jan Van Hoef tot Kessel ...
Comparanten stelden tot pand, den eersten comparants erfgoed van vaders wege, gelegen
onder Olen en genaamd “ het reusens? “. Palende oost Peeter Smedts zuid de erfgenamen
Susanna Sijen, west de erfgenamen Jan Vermeerbergen en item zekere weide gelegen tot
ILLe onder Tongerlo. Palende oost de straat, zuid Franciscus ’t Sijen, west en noord Jan ’t
Sijen en hun eigendom. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van
Joannes Franciscus Oniaerts en Henricus Peeters als getuigen.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben het voorstaande kapitaal van honderd
guldens met de verlopen intrest zodat deze komt te cesseren dood en teniet nu en ten
eeuwig dage. Actum 2 augustus 1779.
Akte N° 25

21 november 1767

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Elisabeth Oijen en Jan Heijlen inwoners van Hesewijk onder Noorderwijk,
zij comparante ziek van lichaam en hij comparant gezond, 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 den
laatst levende van hun beiden.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke
gunnen en geven ze aan elkaar in volle eigendom en touchte en na de dood
van de laatst levende op hun beider kinderen op last dat de langst levende
zal moeten uitgeven aan ieder kind twintig guldens eens voor hun legitieme
portie van den eerststervende en dezelfde kinderen te houden ziek en
gezond, naar staat en conditie zolang als dezelfde, beiden of de laatst
levende zal blijven wonen.

Aldus gedaan ten woonhuize van de testateuren, ter presentie van Adriaen Heijlen en Jan
(Gaspar?) De Backer, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 24
Testament:

2 november 1767
In den naeme ons heere amen

Compareerden Peeter Verboven Martenssone inwoner van Olen, bejaarde jongman welke
comparant in volle gezondheid verklaarde bij deze zijn laatste wil te kondigen op de
volgende manieren:
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-

Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde in de kerk
van zijn sterfplaats met een eerlijke uitvaart en willende dat hem nagedaan
worden voor honderd gulden missen, vijftig guldens voor den heer pastoor en
vijftig guldens voor den heer onderpastoor en bovendien te moeten doen
dertig missen na zijn begrafenis met na iedere mis te lezen aan zijn
begraafplaats “ den misere ... “

-

Item wilde hij testateur dat hem jaarlijks nagdaan zal worden op de
verjaardag van zijn overlijden een gezongen mis van requiem tot lafenis zijner
ziel, waarvoor hij testateur is latende aan de Tafel van de armen van Olen vijf
guldens,vijf stuivers te vinden uit zekere plek zaailand bij hem gekocht van de
erfgenamen Sieur Hermans tot Gereheiden, groot ander halve zille. Palende
oost de straat van Gerheiden naar de Vier huizen, zuid Jacob Wouters, west
... (leeg) en noord Marten Caers. Zijnde vrij alzo genoemd Govaerts goed.

-

Item wilde hij testateur dat den eerstvolgende vrijdag na zijn overlijden zal
gezongen worden een mis van Requiem met het uit delen van zes veertelen
gebakken roggebrood aan de huis armen van Olen die de voorzegde missen
zullen bijwonen ...

-

Komende tot de rest van zijn nalatendheid, zijn haafelijke en erfelijke
goederen verklaarde hij te gunnen en te maken aan de kinderen van Maria
Verboven voor één struik, aan de kinderen van Elisabeth Verboven voor de
tweede struik en aan de kinderen van Jan Verboven zijn broer voor de derde
struik ...

Aldus gedaan binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Peeter Smedts
en Marten Boonaerts geburen van mijn notariaat.
Akte N° 23

16 oktober 1767

Testament:

In den naeme ons Heere amen

Compareerden Marten Hoes 23 en Anna Clijnen inwoners van Gerhagen onder Olen.
Beiden gezond van hart, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen
op de volgende manieren:

23
24

-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het
laten doen van bergrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de
laatst levende van hun beiden en hun hierna te noemen erfgenamen.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan zij eerst prelegateerden en
maakten aan Jan Hoes hun zoon de biehallen planken met al de bijen in de
korven en de lege bij korven en al wat de bijen is aangaande, met een
beddelaken, sargie en de bedde koetsen, ook een koe gelijk Peeter
Hermans 24 met hun dochter heeft gehad. Daarboven willen zij testateuren
dat dezelfde Jan Hoes hun zoon zal hebben de touchte en gebruik
gedurende zijn leven, te beginnen na de dood van hun testateuren ... ter
vergoeding voor zijn getrouwe dienst aan de testateuren getoond ...

-

Komende tot de dispositie van hun haafelijke goederen verklaarde den
eerststervende te geven en te maken aan de laatst levende van hun beiden

Olense gezinnen voor 1801: Martinus Hoes x Anna Clynen, nr. 1233, Pag. 252.
Olense gezinnen voor 1801: Petrus Hermans x Maria Hoes, nr. 1121, Pag. 226.
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in volle eigendom en aangaande hun erfelijke goederen deze ook te gunnen
aan elkaar met volle touchte en gebruik ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten gehuchte van Gerhagen, ten huize van
Marten Beerinckx op 16 oktober 1767, ter presentie van Peeter Beirinckx en Adriaen
Beerinck als getuigen en geburen hiertoe aanzocht.
Akte N° 22

11 oktober 1767

Compareerden Peeter Helsen en (Maria) Elisabeth Van Eijnde beide gehuwden en
ingezetenen van Olen in het gehucht van Schaatsbergen, welke comparanten bekenden
samen ontvangen te hebben van Peeter Verboven Mertenssone een som van drie honderd
en vijftig guldens courant ...
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ de beffe “ gelegen tot
Schaatsbergen onder Olen. Palende oost P.Bellens weduwe, zuid Sr ..., west den aard en de
straat en noord Michiel Oniaerts met alsnog een perceel erve genaamd “ den hofstad “ ook
onder Olen gelegen. Palende oost de straat, zuid Peeter Wouters Martenssone, west Maria
...(?) en noord Adriaen Daems. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van
Hendricus Peeters en Cornelis Cluijts als getuigen hiertoe aanzocht.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben de hier voorstaande drie honderd en
vijftig guldens kapitaal met alle verlopen intresten, waarmede den ondergeschrevene
bekende op Peeter Helsen geen pretentie meer te hebben of te behouden in enige
manieren, in teken der waarheid heeft deze ondertekend op 10 maart 1770. Peeter
Verboven.
Akte N° 21

26 augustus 1767

Compareerden Jan Jacobs in huwelijk met Maria Rosa Sterckx burgers en inwoners der
stad Antwerpen, welke comparanten bekenden verhuurd te hebben zeker zijn hofstede of
pachterije met huis, schuur, hof, landerijen, beemden, weiden en heiden zo en gelijk
hetzelfde in gebruik is bij Peeter Verdonck actuele pachter, gestaan en gelegen tot
Cortenijnde onder Morkhoven. De landerijen dezer te aanvaarden half oogst 1768 of als
dezelfde van hun vruchten zullen zijn gedeeld en de beemden, hof, weiden en heiden te
aanvaarden half maart van hetzelfde jaar 1768 en dat aan Franciscus Dens Janssone, ten
deze present, ingezetene van Morkhoven die dezelfde goederen in huur accepteerde voor
een termijn van zes jaar ... om en mits een som van vijf en zestig guldens voorlijf en drie en
twintig en een halve veertel koren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick Peeters en Merten
Van Dijck hiertoe aanzocht.
Akte N° 20

10 augustus 1767

Testament:

In den naeme ons Heere amen

Compareerden Cornelis Kremers Janssone inwoner van Olen, comparant liggende ziek te
bed en verklaarde bij deze zijn laatste wil te kondigen.
-

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

Willende dat hem nagedaan wordende vijftig missen van requiem tot lafenis
zijner ziel.

-

Dispositie van zijn haafelijke en erfelijke goederen verklaarde hij te gunnen
en te maken aan Martinus Kremers zijn broer in volle eigendom, en ingeval
zijn broer geen wettige nakomelingen kwam achter te laten zal zijn
nalatendheid moeten gaan na de dood van zijn broer op hun zuster
Elisabeth Kremers ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed van de
testateur, ter presentie van Joannes Verheijen en Peeter Berré als getuigen hiertoe
aanzocht.
Dit is het x handmerk van Cornelis Cremers verklarende mits zijne ziekte niet anders te
kunnen schrijven.
Akte N° 19

23 juli 1767

Conditie en voorwaarden waarop den eerwaarde heer Van Den Broeck vice pastoor der
parochiale kerk van Herentals op heden den 23 juli 1767 zal verpachten zijn tienden
omtrent de Plaetse van Olen, Schaatsbergen tot aan den Doeffensen hoek onder Olen,
genaamd “ de vroegh misse thindekens van Herentals “ en dat op de konden hier
volgende: o.a. eerst so worden deselve verpacht in wisselgeldt ...
Op de voorzegde conditie is opgeroepen “ de vroegh thinde “ en is dezelfde ingezet bij
Franciscus t’ Sijen om en mits een som van veertig guldens en stelde de koper twee
hoogen en is na de eerste, tweede en derde stokslag gebleven aan Francisus t ‘ Sijen.
Getekend Anthonius Van Hove Doffen, P. De Smedt en Peeter Torfs.
Ten tweede is verpacht “ het meeren thindeken “ competerende het gasthuis van Herentals
en is ingezet bij Jan Baptist Raijmaekers om en mits een som van negen en twintig
guldens en stelde de koper bovendien twee hoogen of verdieren. Dezelfde is pachter
gebleven.
Akte N° 18

27 juni 1767

Competeerden Dimphna Mattijs laatste weduwe van Sebastiaen Cools inwoonster van
Achel ten deze bijgestaan met Peeter Mattijs (als borg), welke comparant bekende
ontvangen te hebben van Adriaen Wouters een som van honderd guldens courant.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve zijnde zaailand groot omtrent een derdel
gelegen onder Olen. Palende oost Hendrick Boeckx, zuid Jan Andries erfgenamen, west en
noord Jan Daems kinderen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van
Cornelis Geerwaerts en Norbertus Oniaerts.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Dimphna Mattijs en Peeter
Menten een som van honderd guldens met de volle en verschenen intrest. Dienende deze
voor volle en absolute kwijting. Actum Olen 16 juni 1771. Adriaen Wouters.
Akte N° 17
Testament:

23 juni 1767
In den naeme ons Heere amen
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Compareerden Adriaen Van Nuten en Elisabeth Daems, beiden gehuwden en ingezetenen
van Olen ten gehuchte van Meeren, beiden gezond van hart en verklaarden bij deze hun
uiterste wil te kondigen op de manieren hiervolgende:
-

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

-

Dispositie van hun haafelijke en erfelijke goederen maken zij aan elkaar in
volle eigendom en touchte en na de dood van de laatst levende de overschot
te gaan en te succederen voor een derde part aan Jan Van Nueten en voor
twee derde delen aan Marten Van Nueten, actuele molenaar tot Dessel bij
gebrek van hun aan hun wettige decendenten en het voorzegde resterende
derde deel aan de kinderen of kind van Maria Catharina Van Nueten in
huwelijk met Franciscus t’ Sijen en ingeval Maria Catharina Van Nueten
weduwe werd, zal haar part na de dood van hun testateuren mogen hebben
de touchte gedurende haar leven ...

-

Item prelegateerden en maakten zij aan Marten Van Nueten hun zoon
zeshonderd guldens en aan de kinderen of kind van Maria Van Nuten
zevenhonderd guldens te vinden uit de erfgoederen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Meeren onder Olen ten woonhuize van de testateuren,
ter presentie van den eerwaarde heer Van Bijlen (Pbr) en Jan Groenen inwoner van de
Haperstraat onder Olen.
Akte N° 17

4 januari 1767

Compareerden Peeter Verstappen in huwelijk met Elisabeth Verwimp inwoners van
Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan Van
Doninck en Elisabeth Gebruers inwoners van Oosterwijk onder Tongerlo een som van
honderd guldens courant ...
Hij comparant stelde tot pand zeker zijn kindsgedeelte van al de erfelijke goederen in bezit
van zijn moeder Catharina Meir in huwelijk met zijn stiefvader Jan Wouters die zich
hiervoor tevens als borg stelden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor
van mij notaris, ter presentie van Hendrick Peeters en Cornelis Geerwaerts als getuigen
hiertoe aanzocht.
Den ondergeschreven Peeter Verstappen bekende alsnog genoten te hebben van zijn
ouders vijftig guldens tot betaling van differente schulden.
Akte N° 16

10 mei 1767

Compareerden Peeter Wuijts Janssone inwoner van Damseijnde, welke comparant
bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Heijlen in huwelijk met Maria
Deckers inwoners van Morkhoven een som van vierhonderd en vijftig guldens ...
Comparant stelde tot pand zeker huis met binnengeleg, gestaan en gelegen tot Damseijnde
aan “ de plijn “. Palende oost Jan Dams nomine uxoris, zuid en west de plijn van
Damseijnde en noord de erfgenamen van Jan Van Roosbroeck en Elisabeth Verbinnen,
groot twee honderd en vijftig roeden(?). Stellende alsnog voor pand zekere weide gestaan
en gelegen onder Tongerlo, groot omtrent drie zillen. Palende oost Jan Daems nomine
uxoris, zuid de abdij van Tongerlo, west Jan Van Uijtsel en noord ...? erfgenamen.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Van Kerckhoven en
Jan Van Kerckhoven als getuigen.
Akte N° 15

21 april 1767

Compareerden Jan Leijsen in huwelijk met Catharina Waegemans inwoners van Greese
bijvang van Herentals, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Hendrick
Meir en Christina Verstappen zijn huisvrouw inwoners van Oosterwijk onder Tongerlo
zeker hun comparante huis, schuur, stal, hof en de landerijen, weiden en beemden zo en
gelijk het actueel bij de verhuurders in gebruik is en aan de huurder genoegzaam bekend is
zo hij verklaarde. De voorzegde hofstede gestaan en gelegen tot Grese onder Herentals en
de landerijen ten dele onder Olen met hetgene gelegen aan den broeckant omtrent “ den
boerendans “ en de rest gelegen onder Herentals en dat voor een termijn van 12 jaar, om
en mits een som van 65 guldens voorlijf en 24 veertelen koren jaarlijks # en 2 pond boter
jaarlijks ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Cluijts en Adriaen
Govers als getuigen.
Akte 14

16 april 1767

Testament:

In den naeme ons Heere amen

Compareerden Anna Verstappen en Jan Cempenaers beide gehuwden van ILLe onder
Tongerlo. Zij comparante enigszins onpasselijk liggende te bed en hij comparant gezond van
hart, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen.
-

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

-

Dispositie van al hun haafelijke en erfelijke goederen die zij aan elkaar maken
in volle eigendom en na de dood van de laatst levende dezelfde erfelijke
goederen te succederen op hun twee kinderen samen verwekt. Willende zij
testatrice dat haar kinderen verwekt in haar eerste huwelijk zich zouden
tevreden houden met hun naakte legitieme portie te vinden uit de erfelijke
goederen van haar testatrice op hen gedevolveerd met het afsterven van
haar eerste (man). Op last van verplichting hun kinderen samen verwekt
eerlijk te onderhouden van kost en klederen ... tot ze tot behoorlijke staat
gekomen zijn of tot een ouderdom van vijf en twintig jaar en alsdan aan ieder
hun twee kinderen een som van vijf en zeventig guldens te geven en een koe
bij dezelfde te kiezen uit de stal in plaats van hun legitieme portie der
haafelijke goederen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen ILLe onder Tongerlo ten woonhuize en voor het
ziekenbed van de testatrice, ter presentie van Joseph Geerts en Jan Baptist Peeters
geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 13

10 april 1767

Compareerden Jan Mannaerts in huwelijk met Anna Barbara Heuskens ingezetenen van
Oevel, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Peeter Deckers, Adriaen
Deckers en Anna Deckers Adriaenskinderen, inwoners van Wiekevorst een som van
honderd guldens courant ...
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Stellende als pand hun personen en goederen, roerende en onroerende en wel speciaal
haar tweede comparante kindsgedeelte in de nagelaten erfgoederen van Jan Heuskens en
Maria Sijmons, welke Maria Sijmons ten deze verklaarde te touchte hiervan af te staan
voor deze voorzegde honderd guldens met intrest ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen, ter presentie van Marten Bonaerts en Peeter Vanden Nieuwenhoven als getuigen.
Den ondergeschreven Jan Leirs als voogd over de kinderen Adriaen Cels en Anna Leirs
bekende ontvangen te hebben van Jan Mannaerts de som van honderd guldens met den
intrest tot op heden deze datum, zodat overzulks de voorstaande obligatie daarmede komt
tecesseren dood en teniet te zijn, nu en ten eeuwige dage. Actum 27 januari 1787.
Akte N° 12

2 april 1767

Compareerden Anna Verboven weduwe Peeter Helsen inwoonster van Herentals op het
begijnhof, welke comparante verklaarde verhuurd te hebben aan Peeter Peeters en Joanna
Vanden Armen en Hendrick Coolckens in huwelijk met Maria Catharina Peeters inwoners
van Hesewijck, zeker haar eerste comparante hofstede gelegen tot Oosterwijk onder
Tongerlo waar actueel als pachter op woont Hendrick Meir, met de weiden, beemden en
landerijen, zaailanden en heiden aan de huurders genoegzaam bezien bij betreding zo zij
verklaarden en dienvolgens de voorzegde hofstede cum annexis aanvaard te hebben om en
mits een som van twee en vijftig guldens geld in voorlijf en zes en twintig veertelen koren en
een veertel boekweit jaarlijks ...
Item sullen jaerlijkx moeten leveren boven hetgene voors. ten huijse van de verhuerderesse
vier ponden boter, 15 in de mei ende 25 omtrent alle heijligen ende een veertel botermelk ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Guilielmus Van Turnhout
en Joannes Mennekens als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 11

30 maart 1767

Compareerden Adriaen Bellens en Anna Catharina Peeters, beiden gehuwden en
ingezetenen van Olen, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Geeraert
Kenis en Thersia Van Den Brande gehuwden en inwoners van Herentals, zeker hun
comparants huis, hof, schuur en stal met de weiden, heiden en landerijen en met “ den
plassendonksen bemt “ en den hooiwas op “ de mommert “ met een roede rus jaarlijks te
slagen op “ den mommert “ onder Olen op een behoorlijke dikte van zeven duimen. Samen
groot de landerijen vier bunderen, één zille en omtrent de zes zillen dries of weide en dat om
en mits een som van twee en vijftig guldens en tien stuivers voorlijf en acht en twintig
veertelen koren graanpacht jaarlijks.
Item sal pachter de landerijen moeten laten liggen gelijck hij die heeft aenvaerd ende de drij
parceelen genaamd, het tweede “ den meulendries “ ende “ het schransken “ in weide ...
Compareerde ten deze mede Michiel Kenis en Jan Van De Brande de vader van hem
huurder en de vader van de huurster die verklaarden zich hier als borg te stellen. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Cluijts en Hendrick Peeters
als getuigen hiertoe aanzocht.
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27 maart 1767

Compareerden Adriaen Nijers 25 weduwnaar Maria Vermiert inwoner van Olen, welke
comparant als nu enigszins onpasselijk, nochtans in volle gebruik van zijn vijf zinnen
verklaarde met gezond hart, verhuurd te hebben aan Jan Nijers zijnen zoon en Dimphna
Peeters zijn huisvrouw, zeker zijn comparant huis met zijn landerijen gelijk den huurder die
tot hiertoe in gebruik heeft gehadt en dat om en mits een som van zes guldens jaarlijks en
een veertel koren en een halve veertel boekweit. Bovendien te betalen alle dorpslasten die
daar jaarlijks zullen gevraagd worden. Met het gebruik van het stalleken of schob, om zijnen
brandhoop en stro te leggen op het schelft en dat zo voor een termijn van zes jaar met drie
jaar ieder zijn keuze van te scheiden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize van de verhuurder voor zijn
ziekenbed, ter presentie van Jan Moons en Franciscus Moons als getuigen en geburen
hiertoe aanzocht.
Dit is

+ het handmerk van Adriaen Nijers verklarende niet anders te kunnen schrijven.

Akte N° 9

27 maart 1767

Compareerden Peeter Vissers als gelaste van zijn vader Cornelis Vissers inwoner van
Wechelderzande en Peeter Smets Cornelissoon in huwelijk met Maria Van De Poel
Michielsdochter inwoners van de Beeckvenne onder Herentals, welke comparanten
verklaarden zo in eigen naam als mede machtig, af te staan, cederen en te transporteren in
volle eigendom zeker hun beide comparanten driesen gelegen op het einde van “ den
honinck “ onder Olen Schaatsbergen omtrent ” de greght heijde “. Samen groot een half
bunder. Palende oost en noord de baan of de Herstraat, zuid meester Du Rubreu en west de
kinderen Adriaen Lauwerijs, en dat aan Merten Van Olmen Mertensone inwoner van
Beeckvenne ten deze present hetzelfde accepteerde voor een som van negen guldens eens
...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Emanuel Verlinden en Franciscus Moons als getuigen aanzocht.
Akte N° 8

27 maart 1767

Compareerden Adriaen Lauwerijs inwoner van Oevel in huwelijk met Anna Vermeulen zijn
figitive huisvrouw, inwoner alhier actueel binnen Olen. Zijn verstand memorie en vijf zinnen
wel machtig, welke comparant verklaarde te annuleren, dood en teniet te doen zijn testament
gepasseerd voor mij notaris op 28 april 1766. Roepende zijn kinderen uit het eerste huwelijk
tot zijn universele erfgenamen van al zijn nalatendheid mits de absentering van zijn
huisvrouw en de schandalisatie daaruit resulterende ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Adriaen Bellens en Gerardus Kenis
Michielssone als getuigen.
Akte N° 7
Testament:

26 maart 1767
In den naeme ons Heere amen

Compareerde Elisabeth Minnen weduwe Jan Van Roosbroeck inwoonster van Oosterwijk,
liggende ziek te bed. Comparant verklaarde bij deze haar laatste wil te kondigen en dit op
volgende manieren:

25

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Neyens – Maria Vermiert, nr. 1709, pag. 347.
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-

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

-

Eerst prelageteerde zij aan Anna Barbara Van Roosbroeck haar dochter in
huwelijk met Merten Goossens een som van vijftig guldens eens voor haar
getrouwe diensten ... Komende tot haar generale verdere nalatendheden,
hetzij haafelijke als erfelijke verklaarde zij testatrice te gunnen en te geven
aan haar zes dochters en twee zonen, ieder gelijk zonder de ene meer als de
andere, uitgenomen het voorzegde prelegaat.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de testatrice, ter presentie van Jan Frans De Ceuster en Hendrick De Ceuster, geburen als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 6

23 maart 1767

Compareerden Joseph Geerts in huwelijk met Clara Peeters inwoners van ILLe onder
Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw Anna
Anthonissen begijntje op het begijnhof, een som van honderd guldens courant ...
Hij comparant heeft verbonden zijn persoon en goederen, roerende en onroerende en op
welke plaats deze zullen bevonden worden. Compareerde ten deze mede Franciscus
Geerts de broer van de comparant welke verklaarde zich als borg te stellen voor het
voorzegde kapitaal. Hiervoor stelde hij speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ den
drijhoeck “ gelegen onder Herenthout. Oost de Jesuieten van Lier, zuid den heer Van
Tendeloo, west de straat naar Herentals en noord Hendrick Van De Brande. Aldus gedaan
en gepasseerd binnen Herentals, present Guilhelmus Verstrepen en Martinus De Meulder
als getuigen.
De ondergeschrevene bekende voldaan te zijn van het kapitaal en intrest van Joseph
Geerts en Clara Peeters den tweeden maart 1782. Maria Anna Anthonissen.
Akte N° 5

7 maart 1767

Compareerde Joannes Augustinus Verheijen inwoner van Noorderwijk in huwelijk met
Magdalena Verstockt, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van
meester Philippe Durijbreu en Anna Verluijten ook inwoners van Noorderwijk, een som
van drie honderd en vijftig guldens courant ...
Belovende van intrest te betalen van jaar tot jaar tot de volle vereffening van deze altijd mag
geschieden met een gelijke som van drie honderd en vijftig guldens courant en den intrest,
waarmede komt te cesseren een rente van twee honderd guldens gepasseerd voor de
notaris Heijlen, ten behoeve van de rentgelder die hiermede komt te cesseren dood en
teniet wezen. Voor welke som van drie honderd en vijftig guldens hij comparant tot pand
stelde zijn comparants huis en binnengeleg, groot honderd roeden. Palende oost en zuid den
rentheffer, west en noord de straat.
Ingeval den rentgelder den intrest over de twee jaren liet verlopen, zo zal het den rentheffer
vrij staan van hetzelfde publiekelijk te verkopen of te doen verkopen. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van meester Willems en Cornelis Geerwaerts
als getuigen.
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13 februari 1767

Testament:

In den naem ons Heere amen

Compareerden Catharina Matthijs en Joseph Van Dijck beide gehuwden en ingezetenen
van Noorderwijk. Zij comparante enigszins onpasselijk inliggende van kinde en hij comparant
gezond van hart, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen gelijk
hier is 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
laatst levende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke
geven en gunnen zij aan elkaar in volle eigendom, op last en restrictie dat
dezelfde zal verobligeren hun na te laten kind of kinderen eerlijk op te
brengen tot behoorlijken doen in de Christelijke religie en aan hetzelfde
zeventig guldens te geven. Ingeval van de testatrices vooraflijvigheid haar
zilveren en gouden kruis en oorringen voor de legitieme portie van den
eerststervende van hun beiden ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk voor het ziekenbed van de testatrice, ter
presentie van Martinus Peeters en Hendrick Bollangier, geburen als getuigen hiertoe
aanzocht.
Akte N° 3

10 februari 1767

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerde Peeter Boeckx laatste weduwnaar van Catharina Lauwereijs, inwoner van
Oevel op “ de hese “, liggende ziek te bed, welke comparant verklaarde bij deze zijn laatste
wil te kondigen:
-

Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde in de kerke
kelder van Oevel en het laten doen van verdere pieuse werken aan degene
daartoe verplicht te zijn.

-

Dispositie van al zijn haafelijke en erfelijke goederen die hij gunde en maakte
aan zijn kinderen van tweede en derde huwelijk ieder in gelijkheid. Roepende
zijn voorkinderen voor hun legitieme portie te vinden in de erfgoederen op
hen gedvolveerd met het afsterven van de testateurs eerste huisvrouw.

-

# verder verklaarde testateur opgetrokken te hebben een rente van honderd
guldens wisselgeld van Jan Van Gils tot Oosterwijk waartegen hij heeft
gekweten twee honderd guldens aan Michiel Verlinden, het stond op de
goederen van zijn kinderen (uit het) eerste huwelijk, niet willende daar
kwesties zal over gemaakt worden ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, voor het ziekenbed van den testateur, ter
presentie van Michiel Pauwels gebuur van de testateur en Hendricus Peeters inwoner van
Olen als getuigen hiertoe aanzocht.
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27 januari 1767

Compareerde Michiel Verbiest in huwelijk met Elisabeth Bleerinckx gehuwden en
ingezetenen op de hooge Vennen bijvang van Herentals, welke comparant bekende
ontvangen te hebben uit handen van Jan Geuens ook inwoner der bijvang van Herentals op
de Watervoort, een som van zes honderd guldens courant ...
Comparant stelde tot pand zekere stede gelegen tot Grese onder Herentals daar actueel op
woont Jan Vissers. Aldus gedaan op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Hendricus Peeters en Cornelis Geerwaerts als getuigen.
Akte N° 1

12 januari 1767

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Mr. Philippus Du Rubreu en Anna Verluijten beide gehuwden en
ingezetenen van Noorderwijk, zij comparante enigszins onpasselijk en hij comparant in
goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil geposteerd voor
mij en de getuigen op den ... (leeg)
-

Willende en begeerden dat al hun renten zowel de obligatoire als andere
mede de haafelijke effecten zullen blijven in touchte aan de laatst levende en
na de dood van de laatst levende te succederen in eigendom gelijk de
erfgoederen in hun voorzegde testament werden geregeld. Willende
bovendien dat aan Anna Jacoba na de dood van den laatst levende zal
moeten gegeven worden honderd guldens eens voor een honorarium met het
gouden kruis van de testatrice.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize en aan het ziekenbedvan
de concellatrice, ter presentie van M. Smidts chirurgijn in Olen en Joannes Verheijen gebuur
der codecillateuren.
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Not. 6008: 1768

Akte N° 35 26

26 december 1768

Testament:
Compareerden Peeter Verbist en Catharina Deckers gehuwden, ingezetenen van Olen,
beiden hun verstand en memorie wel machtig ... 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 ander pieuse werken ter discretie van den
laatst levende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij macht hebben om te
disponeren.

-

Eerst verklaarde hij testateur te roepen zijn zoon Jan Verbiest verwekt in
eerste huwelijk met Anna Helsen voor zijn legitieme portie ... te vinden uit de
erfgoederen met het afsterven van Anna Helsen.

-

Dispositie van al hun haafelijke en erfelijke goederen maken en gunnen ze
aan elkaar in volle eigendom en ingeval van de vooraflijvigheid van hij
testateur aan de kinderen van het tweede huwelijk hun legitieme portie te
vinden van en uit het part of parten van zijn kind of kinderen op hem
gesuccedeerd en verwekt met Anna Helsen op conditie dat den overschot na
de dood van de laatstlevende zal moeten gaan en succederen op hun
kinderen te samen verwekt, iedereen in gelijke delen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Hendr. Norbertus Oniaerts en Emanuel Verlinden geburen als getuigen.
Akte N° 34

26 december 1768

Testament:

In den naeme ons Heere Jesu Christi.

Compareerden Adriaen Govaerts en zijn huisvrouw Anna Maria Verschueren, beiden
gezond van hart, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dit
op volgende manieren gelijk hier 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
laatstlevende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke
maken en gunnen ze aan elkaar in volle eigendom, op last en restrictie dat de
laatst levende hun kinderen samen verwekt zal moeten opvoeden en
onderhouden tot behoorlijke staat of ouderdom op last dat den overschot van

Op deze folio stond bijgeschreven: Jan Meer, Meeren N° 28, Adriaen Govaerts alias “ pattatter ariaen “,
Marten Boonaerts debet voor copije, Catharina Peeters debet voor twee copijen.
26

© https://www.ansfridiana.be

Pagina | 195

al hun nalatendheid na de dood van de laatstlevende zullen succederen op
hun kinderen samen verwekt en ingeval de testatrice eerst kwam te sterven
zo wilde zij dat haar twee zonen hun legitieme portie zullen moeten vinden uit
de erfgoederen op hun gedevolveerd met het afsterven van haar testatrices
eerste man ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Peeter Verbist en Peeter Deckers geburen van mij notaris.
Akte N° 36

27 december 1768

Testament:

In den naeme ons heer amen

Compareerden Peeter Helsen en Elisabeth Peeters beide gehuwden en ingezetenen van
ILLe Oosterwijk onder Tongerlo. Hij comparant enigszins onpasselijk en zij comparante in
goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kindigen 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
laatst levende van hun beiden.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel de haafelijke als
de erfelijke goederen maken aan elkaar in volle eigendom en na de dood van
de laatstlevende van hun beiden te gaan en te succederen op hun dochter
samen verwekt in hun tegenwoordig huwelijk. Op last en restrictie dat de
laatstlevende aan het voorzegde kind Anna Elisabeth Helsen een som van
twee honderd vijftig guldens zal moeten geven zo haast ze gekomen is tot
een behoorlijke staat en aan Anna Catharina Verhoustraeten de testatrices
voordochter een som van twee honderd guldens, daarin begrepen de drie en
twintig guldens gekomen van Peeter Verhoustraeten de eertse man van de
testatrice en ingeval des testaeurs vooraflijvigheid zo roept hij testateur zijn
kinderen verwekt in eerste en tweede huwelijk ieder voor een som van
honderd guldens te vinden uit de rente staande tot last van Guilliam Helsen
en honderd guldens voor Anna Elisabeth Helsen mits de rente is bestaande
in vijfhonderd guldens en insgelijks bovendien aan ieder van zijn kinderen
van eerste en tweede huwelijk een som (ieder) van honderd guldens. Te
weten honderd guldens aan Jan Helsen, honderd guldens aan de kinderen
van Anna Helsen, honderd guldens aan Merten Helsen, honderd guldens
aan de kinderen van Elisabeth Helsen in plaats van hun legitieme portie ...

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateurs binnen ILLe Tongerlo, ter
presentie van Joseph Geerts en Henricus Norbertus Oniaerts als getuigen.
Akte N° 35

19 december 1768

Compareerden Maria Anna Van Hove Jansdochter daar moeder van was Maria De Win,
actueel wonende binnen “ de cuijpe “ van Antwerpen onder de parochie van Deurne ten deze
bijgestaan met mij notaris ter ene zijde en Marten Lijsen bejaarde jongman ter andere zijde,
inwoner van Noorderwijk, welke comparanten verklaarden gezamenlijk tot akkoord gekomen
te zijn over hun “ vleeselijcke conversatie “ die zij samen gehad hebben tussen hen. Zo ver
dat zij eerste comparant daardoor ter wereld heeft gebracht een dochterken, hetwelke hij
comparant als natuurlijke vader heeft geaccepteert en aangenomen en besteed hij eerlijke
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lieden tot opvoeding en daartoe bezorgde windels, doeken en klein nodigdheden daartoe
dienst gedaan ...
Zij eerste comparante verklaarde ontvangen te hebben van den tweede comparant een som
van drie en dertig guldens courant zo voor alle vleselijke conversatie, baren van kindspijnen
en onkosten door al hetgene voorzegd geleden. Zo voordelige als nadelige waarvan zij
verklaarde den tweeden comparant Marten Lijsen te ontlasten van alle beloften en
verbintenissen van trouw op conditie dat Marten Lijsen de eerste comparante zal ontlasten
van alle beloften en verbintenissen van trouw al het welke hij haar verklaarde te rennuntieren
en insgelijks te geven alle vrijheid van trouwen alsof zij nooit aan elkaar kennis met elkaar
hebben gehad of gekent.
Dit zegden de partijen te wezen hun akkoord en conventie van kwijtschelding over hun
conversatie die zij ooit met elkaar hebben gehad. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen
op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Marten Heijlen en Jan Baptist Janssens als
getuigen.
Akte N° 34

16 december 1768

Compareerden Amandt Van Houdt en Joanna Catharina Laenen Adriaensdochter beide
gehuwden en ingezetenen op de infirmerie hoeve onder Herentals, welke comparanten
bekenden ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw Anna Margareta Verluijten als
Heilig Geestmeesteresse en Juffrouw van het begijnhof tot Herentals een som van vier
honderd guldens courant ... voor welke som de comparanten beloofden van intrest te
betalen, jaarlijks een som van twaalf guldens.
Zij comparanten waren verbonden hun respectieve personen (en goederen) gelegen binnen
Olen als elders op hun verstorven en gesuccedeerd van Adriaen Laenen en Catharina
Blampaerts ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Hendricus
Alens en Jan Baptist Van Genechten als getuigen.
De voorzegde obligatie van vierhonderd guldens is aan de Juffrouw Schoumans afgelegd
door Amand Van Hout, blijkens vereffening van datum 5 september 1789. Ondertekend E.
Schaumans H. Geestmeesteresse met consent in de cassatie zodat dezelfde daarmede
komt te cesseren. J. F. Oniaerts testibus.
Akte N° 33

19 november 1768

Compareerden Peeter Van Houdt en Maria Soeten ingezetenen aan de Voortkapel, welke
comparanten verklaarden in wettige koop over te geven aan de heer Jan Baptist Soeten
secretaris tot Olen zekere helft van een perceel land genaamd “ het roodt stuck “ groot met
de onverdeelde wederhelft een bunder, gelegen onder Hulshout op “ ’t sterckxeijnde “.
Palende oost … (leeg), zuid de Nete, west Sebastiaen Van Tongerlo en anderen en noord
Jan Budts, vrij zuiver en onbelast leenroerig aan zijn Excellentie en dat om en mits een som
van honderd guldens courant waarvan deze is dienende voor volle en absolute vereffening ...
Dit perceel diende ontlast te worden van de touchte waarvan Anna Van Lommel weduwe
Hendrick Soeten nu in huwelijk met Jan Gebruers, ingezeten van alhier recht op had en de
voorzegde Anna Van Lommel bijgestaan met Jan Gebruers haar man verklaarde het
vruchtgebruik af te staan mits een kwantiteit van vijf lopen koren jaarlijks gedurende haar
leven op de voorzegde dries gekomen van Adriaen Wouters en Peeter Wouters, mits de
transportanten verklaarden de voorzegde dries alsnu verhuurd te hebben voor twaalf
achtereenvolgende jaren ...
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Aldus gedaan en gepasseerd aan de Voortcappelle onder Westerlo, ter presentie van Jan
De Ceuster en Amandus Helsen als getuigen.
Akte N° 32

13 november 1768

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Joanna Maria Van Dijck en Jan Herremans beide gehuwden en
ingezetenen van Gerheiden onder Olen, zij comparante enigszins onpasselijk en hij
comparant in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te
kondigen in de manieren 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 hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke
goederen verklaarden zij te gunnen en te geven aan elkaar in volle eigendom
en zal de laatst levende verobligeert zijn hun enige dochter gedurende haar
leven te houden, ziek en gezond van kleren en lijnwaad, van eten en drank
tot een ouderom van van vijf en twintig jaar en dan aan haar een som van
vijftig guldens te geven en aangaande hun erfelijke goederen verklaarden zij
testatrice deze te gunnen aan haar man den testateur met de volle touchte ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gerheiden onder Olen, ten huize van de testateuren,
ter presentie van Henricus Norbertus Oniaerts en Franciscus Verhaert ingezetenen van Olen
als getuigen hiertoe aanzocht
Depost is geconsenteert door de testatrice ingeval de schuur tot Schobbroeck onder
Westerlo kwam te vallen of onbekwaam werd om te verhuren tot gebruik, dat hij testateur
dezelfde zal mogen verkopen tot schuld behoef.
Akte N° 31

4 november 1768

Compareerden Maria Cluijts Jorisdochter nu in huwelijk met Cornelis Geerwaerts
inwoonster van Olen, welke comparante verklaarde te revoceren, casseren, dood en teniet
doende alzulk testament en ordonnantie van laatste wil, zoals zij voor mij notaris en getuigen
heeft gemaakt op 28 december 1765 ...
Willende dat haar goederen van nu af zullen gaan en succederen volgens landsrecht of
lokale coustumen, tenware zij namaals kwam te disponeren. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van Hendricus Norbertus Oniaerts
en Hendricus Peeters als getuigen.
Akte N° 30
Testament:

24 oktober 1768
In den naeme ons heere amen

Compareerden Egidius Doos Janssone en Anna Van Genechten beide gehuwden en
ingezetenen van Neerbuul, hij comparant enigszins onpasselijk en zij comparante in goede
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen in de
manieren hiervolgende:
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-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het
laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de
laatst levende van hun beiden en nagedaan te worden om tien guldens tien
stuivers missen.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke
verklaarden zij testateuren te gunnen en te geven aan elkaar in volle
eigendom waarbij zij elkaar benoemen tot hun enige en universele
erfgenamen.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Hendricus Peeters en Emanuel Van Linden geburen van mijn notariaat als getuigen hiertoe
aanzocht.
In de marge:

hiervan gelevert copije aen Elisabeth Doos weduwe Gommer Van Hove
op 29 juni 1771.

Akte N° 29

19 oktober 1768

Compareerden Peeter Vloers weduwnaar Maria Verdonck inwoner van Retie, welke
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Marianna Geerts, dochter van
Nicolaes Geerts en inwoonster van Olen een som van honderd guldens courant.
Comparant stelde speciaal ot pand zeker perceel beemd gelegen in “ de baente “. Palende
oost Peeter Geerts, zuid de ’s heerenstraat, west Geeraerdt Wuijts en noord “ het netken “
groot 150 roeden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Dielis Heijlen
en Hendricus Peeters als getuigen.
Akte N° 28

18 oktober 1768

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Jan Meer 27 laatste weduwnaar van Maria Van Genechten, wonende tot
Meeren onder Olen, ziek van lichaam welke verklaarde gemaakt te hebben zijn
tegenwoordig testament van laatste wil op zodanige manieren en zijn voorgaande
testamenten teniet doende ...

27

-

Eerst beveelde hij testateur te willen begraven te worden in gewijde aarde en
dat er tot lafenis zijner ziel dertig missen moeten gecelbreerd worden volgens
ritus van de kerk tot Olen.

-

Komende tot zijn dispositie, waarvan hij eerst prelgateerde aan Peeter Meir
zijn zoon veertig guldens en zijn beste kleed voor zijn getrouwe diensten aan
hem testateur getoond en dezelfde maar 28 guldens van zijn mondkosten
heeft gegeven ...

-

Item aan Joanna Meir zijn dochter mits haar blindheid, het huis en het
binnengeleg gedurende haar verder leven en na haar dood te gaan zo hier
zal worden geëxprimeert met al het niewe lijnwaad. Item aan Jan Meir zijn
zoon, mits een zekere inflectie aan zijn gezicht # alle des testeurs hebbende,
zeker perceel erve genaamd “ de haege “ groot omtrent een half bunder,
gelegen onder Geel, gedurende zijn verder leven en na zijn dood te gaan
gelijk hierna zal worden verklaard.

Deze familienaam herhaadelijk geschreven als Mier, Meer of Meir...
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Komende tot zijn generale resterende nalatendheid, zowel haafelijke als
erfelijke verklaarde hij testateur te willen na zijn dood zullen worden gedeeld
volgens landsrecht en lokale coustumen gelijk ook zullen worden gedeeld de
erfgoederen hiervoor geprelegateerd aan Joanna Meir en Jan Meir te weten
na ieders dood, maar ingeval zijn voorkinderen of anderen deze wilden
contradeceren, zo verklaarde hij dat dezelfden zullen moeten consenteren
met hun legitieme portie, de voorkinderen dezelfde te vinden uit de
erfgoederen op hen gedevolveerd met het sterven van hun moeder, dezelfde
in en tot hetgene voorzegd alzo roepende en instituerende als erfgenamen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van den
testateur, ter presentie van Jan Van Nuten en Jan Franciscus Van Lommel als getuigen
binnen Olen hiertoe aanzocht.
Akte N° 27

23 september 1768

Compareerden Adriaen Heijlen Michielssone bejaard en zich zelve zijnde, inwoner van
Morkhoven, welke comparant verklaarde verkocht te hebben zeker perceel weide gelegen tot
Strateneinde omtrent “ het willebroeck “ onder Westerlo, groot omtrent een zille. Palende
oost de kinderen Marten Helsen en Elisabeth Soeten, zuid de loop west de wederhelft en
noord de Boodevilden, en dat aan Peeter Heijlen Guilliamsone ook inwoner van Morkhoven
ten deze present die hetzelfde perceel alzo accepterende om en mits een som van acht en
tachtig guldens courant, waarvan den transportant verklaarde voldaan te zijn ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Peeter Verboven en Peeter Smets als getuigen.
Akte N° 26

29 augustus 1768

Compareerden Guiliam Heijlen Peeterssone in huwelijk met Elisabeth Bax inwoners van
Noorderwijk, welke comparant verklaarde bij vorm van erfpacht uitgegeven te hebben aan
Adriaen Van Opstal timmerman van zijne stiel en Anna Barbara Van Doninck zijn
huisvrouw, ook inwoners van Noorderwijk, zeker de schuur met omtrent dertig roeden erve,
gestaan en gelegen tot Lanckom onder Noorderwijk, gekomen van Jan Hufkens en Maria
Van Eijnde erfgenamen. Palende oost mijnheer Van Balder, zuid de straat, west de kerk van
Noorderwijk en noord de erfgenamen Peeter Heijlen en Anna Dens en dat om en mits een
termijn van vijftig jaar om en mits een som van vijf guldens jaarlijks ...
Waarvan de voorzegde Adriaen Van Opstal hetzelfde wilde betalen, hetwelke hij zal mogen
doen ter ene reise of wel daarvoor stellen ten borge ten contentement van de pachtuitgever
of verhuurder / nochtans op den last dat hij Van Opstal op de voorzegde erve zal moeten
stellen of timmeren een huis ten minste van vier à vijf gebinten ofwel dezelfde schuur
reduceren en opproprieren tot een huis als voorzegd naar zijn believen en ingeval hij
Adriaen Van Opstal of zijn nakomelingen het voorzegde huis wilden verkopen binnen de
voorzegde vijftig jaar, zal hij Guilliam Heijlen of zijn nakomelingen de preferrentie [voorkeur]
hebben om hetzelfde huis cum annexis te behouden voor de prijs gelijk hetzelfde aan
anderen zal zijn verkocht ... etc.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Thooremans en Peeter
Vanden Nieuwenhoven als getuigen.

Notariaat Egidius Oniaerts 1760-1770

Akte N° 25

Pagina | 200

24 augustus 1768

Compareerden Hendrick Strackx in huwelijk met Maria Catharina Heijlen, inwoners van
Noorderwijk, welke comparant bekende over te geven en te transporteren in wettige erfdom
aan Jan Baptist Strackx zijn broer, inwoner tot Langdorp land van Aarschot onder de
oppermeijerije der stad Loven, alle zijn comparante patermoniale en matermoniale
erfgoederen mede zijn part en deel in de erfelijke goederen op hem gesuccedeerd van zijn
comparante moije [tante] met naam Maria Moerveldts, alle gelegen binnen het voorzegde
Langdorp, pro indiviso met zuster en broers, behoudelijk dat hun moeder haar leefdag lang
moet hebben en behouden de volle touchte en gebruik op den last van vijf en zeventig
guldens kruisende rentsgewijs ten behoeve van de kinderen Jan Tuerlinckx en Elisabeth
Kerremans tot Langdorp voorzegd en verder op last van chijns en servituut, ingeval welke
Jan Baptist Strackx ten deze present verklaarde des comparant part en deel in de
voorzegde erfgoederen op den voorzegde last alzo in dank te accepteerde ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Jan Govaerts en Peeter
Verschueren als getuigen.
Akte N° 24

8 augustus 1768

Compareerden Jan Van Rompa in huwelijk met Maria Lot inwoners van Noorderwijk, welke
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan Verstappen inwoner van
Wiekevorst een som van twee honderd en vijftig guldens courant ...
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ den steen berge “
gelegen onder Noorderwijk. Palende oost en zuid daar pachter van is Peeter Bouwen, west
Geert Van Oijtsel en noord de baan, groot drie zillen en een halve. Aldus gedaan en
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Thoormans en Guiliam Schuermans als
getuigen.
Den ondergeschreven Jan Verstappen Peeterssone in huwelijk met Maria Catharina Cels
bekende ontvangen te hebben het bovenstaande kapitaal met de vervallen intrest,
waarmede hij bekende voldaan te zijn, in teken der waarheid heeft deze eigenhandig
ondertekend deze 5de juni 1776.
Akte N° 24

12 juli 1768

Condities en voorwaarden waarop den eerwaarde heer Vande Broeck onderpastoor der
hoofdkerk der stad van Herentals publiekelijk zal verpachten zijn “ graanthinde “ gelegen
omtrent de Plaetse van Olen Tongerlo, Schaatsbergen etc. zo en gelijk dezelfde van ouds
door mij ondergeschreven notaris publiekelijk is opgeroepen en dat op de conditie en
restrictie hiervolgende voor de oogst van dit jaar 1768 ...
Op de voorzegde condities zo vooreerst naar voorgaande lectuur opgeroepen “ de thinde “
op de last als boven “ de vroegmisthinde “ competerende den heer Vande Broeck is
hetzelfde ingezet bij Jan Baptist Raijmakers om en mits een som van twee en veertig
guldens courant en stelde de pachter twee hoogen, present de heer Lepaige en de heer
Masquare als getuigen.
Op de voorzegde conditie zo is opgeroepen “ het moorens thindeken “ competerende het
gasthuis van Herentals en heeft daarvan het eerste geluk of den handslag ontvangen Peeter
Anthonis, om en mits een som van twee en dertig guldens en stelde de koper of pachter
één hooge, present de heer Lepage en de heer Masquar als getuigen. Is met den eersten,
tweeden en derde stokslag aan den voorzegde Peeter Anthonis om en mits de voorzegde
som en hoogen pachter gebleven. Mede ondertekend Clara Eggers.

© https://www.ansfridiana.be

Akte N° 23

Pagina | 201

11 juli 1768

Compareerde Hendrick Peeters in huwelijk met Anna Verbist Peetersdochter ter ene zijde.
Guiliam Verbist, Jan Verbist en Guiliam Van Luijck in huwelijk met Elisabeth Verbist en
Jan Lauwereijs in huwelijk met Maria Verbist daar moeder van is Maria Van Pelt
Peeterskinderen ter andere zijde, welke comparanten verklaarden overeen gekomen te zijn
over de schulden en de renten die tot hun kennis zijn gekomen uit hoofde van hun ouders en
dat in de manieren hier volgende:
Ten eerste verklaarde Hendrick Peeters eerste comparant op hem te nemen tot last van zijn
aangedeelde van zijn vrouw haar part, een rente van vierhonderd guldens courant met de
verlopen intrest staande ten behoeve van het besloten hof van Herentals met gelaste van
dezelfde te hypothekeren op goede en sussistante panden af te kwijten ingeval zulks
aanzocht zou worden.
Integendeel van hetgene voorzegd verklaarde Guiliam Verbist, Jan Verbist, Guiliam Van
Luijck in huwelijk met Elisabeth Verbist en Jan Lauwereijs in huwelijk met Maria Verbist
Peeterskinderen gezamenlijk op hun te nemen een rente van zes honderd guldens courant
staande aan en ten behoeve van “ den zielenboek “ op het begijnhof tot Herentals, met den
verlopen intrest ...
Deze comparanten stelden hiervoor tot pand de erfelijke goederen op hen bevallen uit
hoofde van hun voorzegde ouders, gepasseerd voor mij notaris op 26 september 1756.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Marien en Peeter
Renders als getuigen.
Depost verklaarden de partijen wederzijds te zullen helpen en de dragen een rente van
honderd guldens staande aan en ten behoeve van het beneficie Sanctie Craeus binnen
Thielen.
Akte N° 22

22 juni 1768

Compareerden Franciscus Segers in huwelijk met Anna Maria Boeckx Adriaendochter
inwoners van Wuustwezel tot hetgene nabeschreven geautoriseerd van zijn huisvrouw zo hij
verklaarde en dienvolgens zich sterkmakende voor hetgene nabeschreven, welke comparant
verklaarde verkocht te hebben aan Anna Maria Boeckx en Jan De Ceuster haar man en
voogd, inwoners van Oosterwijk onder Tongerlo, eerst zeker perceel erve genaamd “ het
elsenblock “ gelegen tot Oosterwijk. Palende oost Peeter Boeckx, zuid Adriaen Snijers met
anderen, west Peeter De Ceuster en noord Jan Wouters, groot vier honderd roeden.
Item zeker perceel erve genaamd “ de vekemans hoeve “ ook onder Tongerlo. Palende oost
Adriaen De Ceuster, zuid Joseph Verstappen, west “ het venneblock en noord de
erfgenamen Jan Claes, groot zes honderd roeden. Item zeker heiken, ook onder Tongerlo.
Palende oost de erfgenamen Jan Helsen, zuid de erfgenamen Jan Claes, west Hendrick De
Backer en de voorzegde kinderen Jan Helsen. Groot een zille. Item een perceel beemd
genaamd “ den hoeck “ ook onder Tongerlo. Palende oost Dilis Vermeulen kinderen, zuid de
erfgenamen Guiliam De Ceuster en Hendrick Govaerts, west Peeter Helsen Janssone en de
weduwe Peeter Helsen Geertssone.
Tot slot zeker perceel eussels, groot zeven en dertig roeden en een halve. Palende oost
Joseph Verstappen, zuid Cornelis Vande Poel, west de erfgenamen Jan Claes en noord S’
Heerenstraat. Dit op last van een erfelijke rente van tweehonderdzevenenzeventig guldens
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aan het besloten hof tot Herentals en dit om en mits een som van vier honderd en negentig
guldens vrij te betalen den laatste dag van augustus 1768 en acht veertelen koren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Emanuel Verlinden en Hendrick
Boeckx als getuigen.
Akte N° 21

13 juni 1768

Compareerden Jan Baptist De Meulder en Catharina Sneijers burgers der stad Herentals,
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Guilliam Heijlen en
Anna Wouters ingezetenen van Meeren, een som van twee honderd guldens courant ...
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel beemd gelegen onder Herentals in
“ de coulage “ groot 300 roeden. Palende oost Guiliam Van Doninck, zuid de erfgenamen
Catharina Maes begijn, west Jan Antoine Bouwen en noord de nakinderen Dimphna
Sonaij(?). Aldus gedaan en gepasseerd binnen Meeren onder Olen, ter presentie van
Cornelis Maes en Peeter Wouters Michilssone als getuigen.
Akte N° 20

4 juni 1768

Compareerden Peeter Coolbounders Peeterssone inwoner van Lichtaart, welke comparant
verklaarde over te geven en te transporteren bij vorm van erfgifte aan Jan Tourfs en
Elisabeth Valgaeren zeker perceel erve, zowel weide als land genaamd “ het keskens “ om
en mits een som van zeven guldens en tien oorden jaarlijks ... eerst half oogst te expirieren
van de conditie van verhuring met Jan Nijers ...
Erfgever verklaarde gratuit te geven in eigendom aan Jan Tourfs voorzegd, zekere heide
groot omtrent een half bunder. Palende oost de erfgenamen Jan Helsen, zuid ..., west
Adriaen Verstockt, noord Adriaen De Ceuster of Jan De Ceuster ... Aldus gedaan en
gepasseerd op 4 juni 1768, ter presentie van Cornelis Cluijts en Jan (Baptist) Verboven als
getuigen hiertoe verzocht.
Akte N° 19

8 mei 1768

Compareerde Jan Bulckens in huwelijk met Anna Maria Van Bijlen inwoners van
Morckhoven, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Jan Van Hout en
Catharina Verborght zeker zijn comparante stede, weiden, heiden, beemden en landerijen
zo als het actueel in gebruik is bij de voornoemde Jan Van Houdt en dat daarbij is gevoegd
zekere plek land gekomen van Dimphna Van Lommel en Anthoni Govaerts en dat om en
mits een som van twintig guldens voorlijf en zeven en een halve veertel koren en twee lopen
en drie kwartier koren aan de kerk van Olen alles zonder korting en bovendien te betalen alle
dorpslasten ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Barré en
Jan Baptist De Ceuster als getuigen.
Akte N° 18

9 mei 1768

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Merten Boonaerts en Maria Theresia Michiels beide gehuwden en
ingezetenen van Olen, gezond van hart, met ons gaande en staande, welke comparanten
verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen gelijk hier volgde:
-

Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het
laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de
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laatst levende van hun beiden en na ieders aflijvigheid te laten celebreren
tien missen van requiem tot lafenis hunner zielen.
-

Dispositie van hun nalatende goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke,
verklaarden zij te gunnen en te geven aan elkaar den eerststervende aan de
laatst levende van hun beiden in volle eigendom ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Henricus Peeters en Jan Baptist Rademakers, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 17

6 mei 1768

Testament:

In den naeme ons Heere amen

Compareerden Peeter Van Hout Paulussone bejaarde jongman actueel liggende te bed ten
huize van Jan Baptist S’Jongers tot Strateneinde onder Tongerlo, welke comparant
verklaarde bij deze zijn codecille en zijn volgende intentie en wil geexpliceert te hebben.
-

Eerst landeerde hij zijn testament gepasseerd voor mij notaris en getuigen op
19 juni 1766, houdende al dezelfde solemniteiten als hiervoor ...

-

Ten eerste maakte hij voor kerste gifte aan Maria Dimphna Van Hout, zijn
broers dochter waarvan hij (doop)peter is honderd guldens eens, en aan
Peeter Van Leufel zij zusters zoon insgelijks honderd guldens, voor een
gelijke kerste gifte opdat dezelfde zijn codecilateurs ziel mogen gedachtig zijn
na zijn dood, te vinden uit zijn nalatendheid uit zowel de haafelijke als de
erfelijke goederen ...

Aldus gedaan en gepasseerd op 6 mei 1768, ten huize van Jan Baptist S’Jongers voor het
ziekenbed van de codecillateur, ter presentie van Ludovicus Verbiest en Peeter Naets
(Neuijts) als getuigen.
Akte N° 16

20 april 1768

Conditie en voorwaarden waarop de heer Mangelschots op heden den 20 april 1768
publiekelijk door den notaris Oniaerts zal verkopen een perceel hooiwas gelegen omtrent
“ keelens kuijlen “ onder Geel. Palende oost Cornelis Vleugels en Gommarus Praets
onverdeeld, zuid Marten Hens, west Jan Vande Perre en noord Josephus Du Rijbreu. Groot
omtrent 175 roeden, met zeker perceel zaailand genaamd “ het groot houtervelt “ groot ...
(leeg). Palende oost en noord Jan Van Den Broeck, zuid Jan Blampaerts, Peeter Claes en
de weduwe Cornelis Van De Weijer, west de gemeente of plijn op “ het Buijtenseijnde “ ...
(volgen de voorwaarden)
En nadat het voorzegde perceel publiekelijk was opgeroepen heeft na langdurige roepen
daarvan den handslag of eerste geluk ontvangen Marten Bens om en mits een som van
twee honderd en elf guldens en verklaarde de koper bovendien alsnog dertig hoogen of
verdieren te stellen, present Michiel Verachtert en Hendricus Peeters als getuigen.
Dezelfde dag compareerden Franciscus Goor en verklaarde alsnog vijf hoogen te stellen,
getuigen waren Peeter Verboven en Jan Merten Bens. Op 10 mei 1768 na prelecture van de
bovenstaande conditie met den eersten tweede en laatste stokslag is koper gebleven
Franciscus Goor als comando hebbende van Jan Merten Bens en Jan Van De Weijer als
voogden van de kinderen Jan Bens en Maria Van De Weijer.
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Den ondergeschreven heer J. F. Mangelschots bekende ontvangen te hebben van de
hiervoor staande koopsom een som van twee honderd zes en veertig guldens courant op 10
mei 1768.
Akte N° 15

14 april 1768

Testament:

In nomini Domini amen

Compareerden Jan Thoelen zoon van Lenard Thoelen daar moeder van was Catharina
Van Loij, inwoners van Zoerle Westerlo aan “ den aard “, enigszins onpasselijk ziek
liggende te bed, welke comparant verklaarde bij deze zijn laatste wil te kondigen en dat op
de manieren hier volgende:
-

Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en het laten
doen van begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van des
testateurs testamentairen.

-

Eerst begeerde hij dat er kort na zijn overlijden zullen gecelebreerd worden
twee honderd guldens missen tot zijner en zijn ouders zielen lafenissen.

-

Dispositie van zijn nalatendheid, verklaarde hij testateur te maken aan de
kinderen van Adriaen Toelen overleden tot Gelindel en aan de kinderen van
Adriaen Gebruers en Anna Thoelen, mede aan de zoon van Adriaen
Toelen, mede aan de kinderen van Peeter Van Oijtsel en Anna Thoelen,
dezelfden zijn erfgenamen noemende, en voor iedereen gelijk zonder de ene
meer als de andere. Dit op last en restrictie dat zij zullen moeten geven aan
het kind van Franciscus Verschueren met name Elisabeth Verschueren,
veertig guldens eens. Kiezende voor uitvoerder van deze zijn testament
Joannes Franciscus Gebruers ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Westerlo aan den aard, ten woonhuize en voor
het ziekenbed van hem testateur, ter presentie van Jan Van Den Brande en Jan Fr. Snijers
als getuigen en geburen hiertoe aanzocht.
Akte N° 14

13 april 1768

Compareerden Emanuel Van Den Eijnde Peeterssone, welke comparant verklaarde
verkocht te hebben zekere heide gelegen omtrent “ de haege “ op de scheiding van Olen en
Geel of daar omtrent. Palende oost de straat, zuid de heirbaan noord Jan ’t Sijen
Peeterssone gelegen onder Geel en dat aan Peeter Peeters Peeterssone ten deze present
die dezelfde heide accepteerde om en mits een som van zeven guldens courant en
bovendien stelde den acceptant alsnog zeven hoogen ... en gedurende het schrijven
compareerde Peeter Verachtert Michielssone en verklaarde boven de voorzegde conditie
alsnog zeven hoogen te stellen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie
van Jan Wouters en Peeter Verachtert als getuigen.
Op 14 april 1768 compareerde Martinus Verachtert smid, en bekende alsnog vier hoogen
te stellen ter presentie van meijer J. Verachtert en Franciscus Van Hove als getuigen. Item
op 174 april stelde Peeter Peeters alsnog vijf hoogen in presentie van meijer Verachtert en
Martinus ’t Seijen als getuigen. Item op 16 april 1768 stelde Adriaen Van Nuten op de
voorschreven heide tien hoogen, ter presentie van Josephus Verachtert meijer en Hendricus
Bronckaers als getuigen. Item op 24 april 1768 stelde Jan Groenen op de voorschreven
heide vijf hoogen, ter presentie van Adriaen Van Dingenen en Josephus Doos als getuigen.
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Op 4 mei de kaars van ’s heerenwege van de wethouders van Oevel ontstoken zijnde is met
den uitgang der kaars met het stellen van één hooge door Adriaen Van Nuten als laatse
hooger de koper gebleven om en mits de voorzegde koopsom en al de gestelde verdieren,
present meijer Verachtert, Peeter Peeters en Jan Wouters ten relaas van andere schepenen.
Akte N° 13

12 maart 1768

Compareerde Maria Bax weduwe Peeter Heijlen bijgestaan met haar zoon Jacobus
Heijlen inwoners van Noorderwijk, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben haar
comparant huis met stal, schuur, hof, weiden, heiden, hooiwas en landerijen, gestaan en
gelegen tot Meeren, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Michiel Verboven
tegenwoordige pachter en dat om en mits een som van vier en twintig guldens en zeventien
veertelen koren jaarlijks ... en dat aan Jan Baptist Van Olmen en Maria Elisabeth Heijlen
zijn huisvrouw ten deze present die deze huur accepteerden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan (Baptist) Verboven en
Hendricus Peeters als getuigen.
Akte N° 12

7 maart 1768

Conditie en voorwaarden waarop Adriaen Wouters en Hendrick Van Moch in huwelijk met
Anna Catharina Wouters en Jan Andries als gecommiteerde voor de kinderen van Jan
Wouters als erfgenamen van Maria Moons op heden 7 maart 1768 publiekelijk hadden te
koop gesteld met oproepingen des dienaars A. Gijsels, zeker huisje met twaalf roeden erve,
zo en gelijk hetzelfde is bewoond en gebruikt bij Jan Schuermans, gestaan in het dorp van
Morckhoven. Palende oost de straat, zuid Franciscus Spits, west dezelfde en noord
Ludovicus Heijlen erfgenamen en dat op de conditie hiervolgende:
Item soo is hetselve opgeroepen op den last van een loopen coren sjaers voor chijns ofte
rente aen de kerck van Morckhoven ...
En nadat het voorzegde perceel en huisje publiekelijk was opgeroepen heeft daarvan den
handslag ontvangen Jan Franciscus Gepts, om en mits een som van honderd en vijf en
tachtig guldens en stelde boven de koopsom veertien hoogen of verdieren, present Joannes
Verheijen en Franciscus Spits. Depost heeft den koper alsnog vier hoogen gesteld.
Akte N° 11

27 februari 1768

Conditie en voorwaarden waarop Daniel Doos in huwelijk met Maria Menten op heden 27
februari 1768 verklaarde verkocht te hebben aan Adriaen Bellens Geertssone, zekere
beemd gelegen onder Geel genaamd “ den brantsen bemdt “ groot omtrent een bunder met
het heieusel daaraan gelegen. Palende oost Cornelis Geerwaerts, zuid Christina Van Dijck,
west en noord Jan en Merten Laenen. Belast met een chijns, twee stuivers aan de abdij van
Tongerlo.
En heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen de voorzegde Adriaen
Bellens om en mits een som van drie honderd en twintig guldens courant en stelde de koper
bovendien vijf en twintig hoogen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op “ den
bastiaen “ gehucht van Gerheijden onder Olen, ter presentie van Peeter Smedts en
Franciscus Veraert als getuigen. Op heden den 14 maart 1768 het voorzegde perceel beemd
terug opgeroepen zijnde is met den eersten, tweeden en derden stokslag koper gebleven de
voorzegde Adriaen Bellens om en mits de voorzegde som, ter presentie van Emanuel Van
Linden en Jan De Ceuster als getuigen.
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Den ondergeschreven Daniel Doos in huwelijk met Maria Menten Jansdochter bekende
ontvangen te hebben van Adriaen Bellens Geeraerdssone een som van drie honderd vijf en
veertig guldens in volde van de erfkoop genaamd “ den brantsen bempdt “. Actum 20 maart
1788.
Akte N° 10

23 februari 1768

Compareerden Theresia Verluijten weduwe Geert Bellens, inwoonster van Olen in het
gehucht van Grijen [Gerheiden], dezelfde bijgestaan met mij notaris in plaats van een voogd,
welke comparante verklaarde ontvangen te hebben van Adriaen Bellens en Maria
Catharina Peeters zijn huisvrouw een som van zes honderd en twintig guldens courant tot
betaling en afkwijting van verschillende schulden waarvan alhier zijn getoond. De vereffening
van bijlage(?) en de betaling der zelfde diende voor volle en absolute kwijting ...
Comparanten (schuldenaars) stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het
clootkes “ groot omtrent drie zillen, gelegen in het Bijlenveld. Palende oost de kinderen
Guil.Heijlen en Anna Heijlen, zuid “ het biste block “ en de kinderen Merten Van Lommel,
west Hendrick Verbist en noord Merten Wilms. Tot slot zeker perceel erf genaamd “ het
bulsland “ groot omtrent twee zillen en een halve. Palende oost Jan Verboven kinderen en
Jan Lemmens kinderen, zuid wederom de kinderen Jan Verboven, west het straatje en noord
Peeter Van Eijnde en Jan Bellens kinderen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Jan Baptist Rademakers, Joannes Franciscus Oniaerts en Hendrick Peeters als getuigen
hiertoe aanzocht.
Akte N°

15 februari 1768

Compareerden Jan Baptist Heijlen Peeterssone daar moeder van leeft Anna Van
Oijstaeijen, inwoner van Olen in huwelijk met Christina Bellens, welke comparant
verklaarde over te geven en te transporteren aan Jan Baptist Van Oostaijen zijn
moederlijken oom een rente van driehonderd guldens courant staande tot last van
Franciscus ’t Sijen en Elisabeth Van Oostaijen volgens rente constitutie gepasseerd voor
mij en getuigen op 11 april 1762, welke Jan Baptist Van Oostaijen verklaarde de
voorzegde rente te accepteren en in dank aan te nemen om en mits een som van
driehonderd guldens courant ten behoeve van Anna Barbara Van Oostaijen zijn acceptant
voordochter in betaling van haar uitkoop in de have wegens haar moeder ...
Den acceptant verder zijn dochter voor den eigendom te maken, vrij en met alle recht en
eigen gelijk hij dezelfde rente heeft verkregen bij donatie inter vivos van zijn moeder volgens
donatie inter vivos gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 12 april 1763. In voldoening
van zijn uitkooop van zijn vaders zijde.
Compareerde ten deze mede Franciscus ’t Sijen rentsgelder, welke verklaarde het
voorzegde transport te agreren mits dat hij zal gestaan jaarlijks met tien guldens en tien
stuivers hetwelke werd geaccepteerd ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Peeter Verboven, Cornelis Cluijts en Jan Franciscus Van Olmen als getuigen.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Elisabeth Van Oijstaeijen
weduwe van Franciscus ’t Sijen een som van honderd guldens courant op korting van de
hier voorstaande obligatie van drie honderd guldens, zodat dezelfde alsnu maar blijft een
obligatie van twee honderd guldens, zodat den intrest alsnu gelijk maar blijft zeven guldens.
In teken der waarheid heeft deze ondertekend op 23 september 1780(?). Jan Baptist Van
Oijstaeijen.
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Akte N° 9

15 februari 1768

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Guilliam Heijlen en Anna Elisabeth Wouters beide gehuwden en
ingezetenen van Meeren onder Olen, beide gezond van hart, welke comparanten
verklaarden bij deze hun laatse 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
langstlevende.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen, waarvan ze zowel hun haafelijke als
hun erfelijke goederen gunnen en geven aan elkaar in volle eigendom en
volle touchte en gebruik en na de dood van de laatstlevende te succederen
op hun kinderen te samen verwekt in volle eigendom, zo meisjes als jongens
of manspersonen, ieder hoofdelijk gelijk, zonder het een meer als het ander.
Roepende hij testateur zijn kinderen door hem verwekt met Anna Heijns in
zijn eerste huwelijk voor hun legitieme portie te vinden uit de erfelijke
goederen op hem gedevolveerd met het afsterven van de voorzegde Anna
Heijns. Ook op last om de kinderen samen verwekt te geven als ze gekomen
zijn tot enige staat, een som van honderd guldens en twee koeien met van de
beste of de slechtste ten keuze van de laatst levende ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Emanuel Van Linden en Hendricus Peeters, geburen als getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 8

10 februari 1768

Compareerden Dimphna Verbist ten deze bijgestaan met Sieur Moris ingezetene der stad
Lier, welke comparante verklaarde verkocht te hebben twee percelen erven zijnde zaailand
gelegen aan de Plaetse van Olen aan de Cattestraat. Palende oost de Oosterwijkse straat,
zuid de Cattestraat, west Franciscus ’t Sijen en noord Cornelis Mans, groot omtrent een
derdel bundels salvo justo.
Item en tot slot een perceel zaailand aldaar gelegen. Palende oost Franciscus ’t Sijen, zuid
de Cattestraat, west de Weduwestraat en noord Adriaen Heijlen en Michiel Wilms, genaamd
“ den ceue dries “ groot omtrent een half bunder met het hout daarop staande en dat aan
Peeter Deckers cum suis die de voorzegde goederen accepteerde om en mits een som van
honderd en zeven guldens courant, waarvan de transportant bekende in klinkende en
blinkende munt voldaan te zijn ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Lier, ten huize van de transportanten, ter
presentie van Henricus Peeters en Peeter Verbist als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 7
Testament:

7 februari 1768
In nomine domini amen

Compareerden Adriaen Van Den Bruel en Elisabeth Cremers beide gehuwden en
ingezetenen van Olen in het gehucht Grijen (Gerheiden) ingezetenen van Olen in den
gehuchte van Doffen, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun testament of ordinatie van laatste
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wil hetwelke zij wilden en begeerden dat na hun dood gedaan en achtervolgt zoude worden
bij vorm van testament codecille, donatie causa mortis ...
-

Komende tot hunne dispositie, ten eerste beveelden zij testateuren hun
lichamen te laten begraven in gewijde aarde, het laten doen van
begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de laatst levende
van hun beiden en willende dat na ieders dood 50 missen zullen
gecelebreerd worden tot lafenis hunner zielen.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen, waarvan zij zowel de haafelijke als
de erfelijke goederen gunnen en geven aan elkaar in volle eigendom en met
volle touchte ...

-

Den eerst stervende de laatst levende alzo zijn enigen en universele
erfgenaam te noemen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Doeffen onder Olen ten woonhuize en voor het
ziekenbed van den testateur, ter presentie van Peeter Heijlen en Adriaen Peeters geburen
als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 6

28 januari 1768

Testament:

In nomine domini amen

Compareerden Anna Verherstraeten Jansdochter daar moeder af was Catharina Heijlen
bejaarde jonge dochter, enigszins onpasselijk met ons gaande en staande, welke
comparante verklaarde bij deze haar laatste wil te kondigen en dat op de volgende
manieren:
-

Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde in de
parochiale kerk alwaar zij zou komen te overlijden. Ook willende dat kort na
haar overlijden zou kunnen geschieden drie honderd gulden missen tot
lafenis van haar ziel. Willende dat dezelfde zullen gecelebreerd worden door
Michael Willems Hendrickssone zohaast dezelfde zijn priester order zal
ontvangen hebben ...

-

Item legateerde zij een wit baarkleed aan de kerk van Olen zo en gelijk het
tegenwoordig wit baarkleed is geweest met een rood zijden kruis om de
bejaarde jonkmans en jonge dochters van Olen te begraven.

-

Item wilde en begeerde zij dat het eerste jaarinkomen van al haar goederen
te vervallen na haar dood zowel de haafelijke als de erfelijke zal uitgedeeld
worden aan de schamele huis(gezinnen) van Olen door de voorzegde heer
Michael Willems ...

-

Aangaande haar verdere haafelijke en erfelijke goederen bevonden buiten
haar eerdere legaten van onkosten aangaande haar sterfhuis, verklaarde zij
testatrice te maken aan de kinderen van Maria Verwimp verwekt met
Michiel Broeckhoven dezelfde haar enige en universele erfgenamen
noemende ...

Aldus gedaan en gepasseerd in het gehucht van Grijen onder Olen, ten woonhuize van de
testatrice, ter presentie van Jan Haseldonckx en Peeter Wouters als getuigen en geburen
hiertoe aanzocht.
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26 januari 1768

Compareerden Adriaen Helsen Mertenssone inwoner van Parwijs ter ene zijde en Guilliam
Helsen Guilliamssone inwoner van Gelindel Westerlo ter andere zijde, welke comparanten
verklaarden gemangeld te hebben erf op erf.
Ten eerste verklaarde hij eerste comparant over te geven in wettige erfdom aan Guilliam
Helsen den tweede comparant zeker perceel erve genaamd “ het wul broeck “ zijnde
beemd gelegen tot Strateneinde onder Tongerlo. Palende oost Anna Verbist weduwe
Franciscus Heijlen, zuid Peeter De Ceuster, west Peeter verbist en noord Marten Helsen
kinderen, groot een half bunder, waartegen hij tweede comparant verklaarde over te geven
aan den eerste comparant zeker perceel erve genaamd “ het heijken “ gelegen onder Zoerle
Westerlo gehucht onder Gelindel, leenroerig onder Westerlo. Palende oost Anna Maria
Verbist, zuid de kinderen Bastiaen Van Oijtsel, west Janneken Dauwen en noord Anna De
Bal, groot zestig roeden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Emanuel Van Linden en
Hendrick Peeters als getuigen.
Den ondergeschrevene Adriaen Helsen verklaarde dat hij aan Guilliam Helsen moet geven
van het jaar 1768 en 1769 ieder jaar tien guldens mits hetzelfde nog twee jaar van zijn
pachter moet bepacht worden en dienvolgens ook de dorpslasten moet betalen. Actum Olen
en present ut ante.
Akte N° 4

25 januari 1768

Compareerden Adriaen Goovaerts Adriaenssone in huwelijk met Joanna Van Eijnde
ingezetenen van Tongerlo ter ene zijde en Peeter Witvrouwen in kwaliteit van voogd over
de kinderen van Cornelis Vleugels en Theresia Van Dijck gehuwden van Noorderwijk.
Adriaen Van Dijck als in huwelijk gehad hebbende Dimphna Vleugels inwoner van Zoerle
Parwijs, Marten Douwen in huwelijk met Catharina Vleugels inwoners van Zoerle Westerlo,
welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn onder elkaar over enige
erfgoederen gelegen tot Schobroeck genaamd “ de kerckheijde “ gelegen onder Westerlo
en enige penningen gekomen van een verkochte plek land “ het seel? “ ...
Ten eerste dat de tweede comparanten aan de eerste comparant Adriaen Goovers zullen
moeten geven zes veertelen koren en dertig guldens geld te betalen St. Andriesmis
eerstkomende en bovendien zal Adriaen Govers behouden in volle eigendom “ de kerck
heijde “ gelegen tot Schobroeck. Waartegen de tweede comparanten zullen behouden al de
erfgoederen, acten en kredieten, de voordelige als de nadelige gekomen van Adriaen
Govers grootvader van de voorzegde wezen hun moeders en vaders en zullen bovendien
partijen moeten betalen half en half gelijk ook ieder zal moeten dragen de schulden
waarmede hun goederen belast waren ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het
kantoor van mij notaris, ter presentie van Peeter Smets en Jan Baptist Verboven als
getuigen.
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Marten Douwen en Adriaen
Van Schoubroeck ieder een som van tien guldens, samen tiwntig guldens tot voldoening
van het voorstaande akkoord en van Jan Verboven in huwelijk met Theresia Van Dijck drie
guldens op korting van tien guldens van zijn part, 29 maart 1772. Adriaen Govaerts.
Akte N° 3
Testament:

22 januari 1768
in nomine domini amen
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Compareerde Adriaen Doos bejaarde jongman inwoner Van ILLe Tongerlo onder Olen
welke comparant verklaarde van zijn goederen die hij zal komen achter te laten
gedisponeerd te hebben en bovendien deze geordoneerd bij deze zijn tegenwoordig
testament en ordonantie van laatste wil ...
-

Ten eerste beveelde hij zijn lichaam te laten begraven in gewijde aarde met
het laten doen van een begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van
zijn hier na te noemen erfgenamen. Willende dat er kort na zijn overlijden
zouden gedaan worden twee pistolen missen tot lafenis zijner ziel ...

-

Dispositie van zijn tijdelijke goederen waarvan hij ten eerste maakte aan
Adriaen Doos Janssone waarvan hij (doop)peter is alleen de biehal, lege
korven en wat de bijen toegaat met vijftig guldens kapitaal tot last van Michiel
Van Eijnde met een houten kist en een paar zilveren gespen die den
testateur in bezit had en Jan Doos Janssoon ook een kist ...

-

Dispositie van de resterende haafelijke en erfelijke goederen, te weten
klederen en lijnwaad en contante penningen, verklaarde hij testateur in
eigendom te gunnen en te geven aan Jan Doos zijn halfbroer weduwnaar
Dimphna Verherstraeten uit consideratie van de last van zijn kinderen in zijn
weduwnaarslijke staat verkregen en aangaande zijn kruisende renten zowel
de obligatoire als andere mede van zijn erfgoederen, maakte hij aan de
voorschreven halfbroer gedurende zijn verder leven en na de dood van de
voorzegde halfbroer aan zijn halfzuster Maria Doos weduwe Adriaen Vos en
in geval van haar aflijvigheid op haar kinderen of representanten ...

-

Roepende zijn voorzegde halfbroer Jan Doos als erfgenaam van klederen,
lijnwaad en contante penningen en touchtenaar van de kruisende renten en
erfgoederen en zijn zuster of haar kinderen voor den eigendom na de dood
van zijn halfbroer ... op last dat zijn half broer zal moeten doen zijn testateurs
begrafenis en pieuse werken naar zijn believen.

Aldus gedaan binnen ILLe Oosterwijk onder Tongerlo aan het ziekenbed, ter presentie van
Adriaen Helsen en Josephus Lauwen, geburen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 2

12 januari 1768

Compareerden Maria Van De Weijer eerste weduwe van Peeter Laenen en laatste weduwe
van Joris Cluijdts inwoonster van Schaatsbergen onder Olen, welke comparante ten deze
bijgestaan met mij notaris in plaats van een voogd welke comparante verklaarde over te
geven in wettige koop aan Jan Baptist Cluijdts, Maria Cluijdts en Michiel Cluijdts allen
Joriskinderen ook inwoners van het voorzegde Schaatsbergen al haar haafelijke effecten en
meubilaire goederen en ook haar actuele pretentien die zij comparante in het sterfhuis van
Joris Cluijts zou kunnen of mogen pretenderen, op last en restrictie dat de voorzegde
genoemde kinderen van Joris Cluijts haar comparante en transportante zullen moeten
houden, ziek en gezond gedurende haar verder leven, naar staat en conditie en dezelfde
eerlijk ter aarde zullen moeten bestellen zonder daarover te mogen amoveren enige van
haar erfgoederen bezeten met haar eerste huwelijk. Waarbij Jan Baptist Cluijdts, Maria
Cluijdts en Michiel Cluijdts ten deze mede comparerende verklaarden de voorzegde
haafelijke effecten alzo in dank aan te nemen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Schaatsbergen onder Olen, ten woonhuize van de
contractanten, ter presentie van Jan Van Lommel en Franciscus Van Lommel geburen als
getuigen hiertoe aannzocht.
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3 januari 1768

Compareerden Michiel Verhestraeten Peeterssone, welke verklaarde te transporteren aan
Jan Geuens in huwelijk met Anna Van Pelt inwoners der bijvang en stad van Herentals, een
rente van twee honderd en vijf en twintig guldens staande tot last van Adriaen Van Bijlen in
huwelijk met Anna Verbist, gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 17 oktober 1754,
mits hij comparant bekende dezelfde penningen van Jan Geuens ontvangen te hebben in
klinkende en blinkende munt en belovende dienvolgens hij comparant aan de voorzegde
rente geen recht of actie meer te hebben of te houden ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Emanuel Van Linden en Peeter
Renders als getuige.
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INDEX
N° 1

Testament van Jan Hermans weduwnaar Anna Van Castel.

N° 2

Testament van Merten Berinckx en Anna Veraert.

N° 3

Obligatie van 60 gls courant tot last van Michiel Cluijts en Maria
Boeckx.

N° 4

Obligatie van 100 gls courant tot last van Franciscus Vermeulen
Dilissone ten behoeve van St. Sebastianus gilde binnen Oosterwijk.

N° 5

Testament van Jan Baptist Tessens en Anna Barbara Boeckx
gehuwden.

N° 6

Obligatie van 900 gls. courant tot last van Franciscus Momboirs en
Joanna Momboirs.

N° 7

Testament van Guilliam Van Ouijtsel en Anna Stevens gehuwden.

N° 8

Transport van herberg “ de Croon “ binnen Herentals door Peeter De
Smedt aan Andreas De Schutter en Anna Elisabeth De Coster.

N° 9

Huur van zeker huis schuur door de heer Willems en Guill.
Janssens aan Jan Verbist en Maria Van Eijnde.

N° 10

Conditie van verhuur van een graantiende door de heer Van Den
Broeck.

N° 11

Declaratie van Peeter Verboven, Peeter Marrien en Peeter Barré.

N° 12

Permutatie of mangeling tussen Peeter Peeters enerzijds en
Christiaen Verschueren ter andere zijde.

N° 13

Obligatie van 100 gls courant tot last van Jan Franciscus Heijlen,
Peeter Heijlen en Jan Baptist Verachtert ten behoeve van Peeter
Verboven.

N° 14

Testament van Peeter Diels laatste weduwnaar van Dimphna
Govaerts

N° 15

Obligatie van 44 guldens en 18 ½ stuivers tot last van Peeter
Antonissen en Clara Geerinckx zijn moeder, ten behoeve van
Peeter Helsen.

N° 16

Testament van Anthoen Cools en Joanna Dens gehuwden.

N° 17

Revocatie van testament gedaan door Marten Laenen in huwelijk
met Dimphna Wijters.
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N° 18

Verhuring van een huis, schuur door Anna Van Genechten weduwe
Egidius Doos aan Adriaen Doos en Maria Van Hove gehuwden.

N° 19

Codecille van Adriaen Thoelen Janssone.

N° 20

Cessie gedaan door Maria Cluijts in huwelijk met Cornelis
Geerwaerts ten behoeve van Michiel Cluijdts en Jan Baptist
Cluijts.

N° 21

Autorisatie van Barbara Brouwers in huwelijk met Adriaen Van Der
Veken aan Adriaen Van Der Veken.

N° 22

Obligatie van 60 gls tot last van Daniel Doos ten behoeve van het
kapelleke van Oosterwijk.

N° 23

Akkoord tussen Gerard Mertens en Jan Thoremans.

N° 24

Testament van Adriaen Van Houdt en Dimphna Van Roij

N° 26

Obligatie van 40 gls. tot last van Jan Verbist ten behoeve van Peeter
Dekkers.

N° 27

Revocatie van een testament door Hendrick Peeters.

N° 28

Erfpacht door Peeter Van Dijck aan Adriaen Van Eijnde en Maria
Anna Van Cruck.

N° 29

Testament van Adriaen Caers en Anna Maria Govaerts.

N° 30

Obligatie van 125 gls tot last van Marten Boonaerts en Theresia
Michiels ten behoeve van Juffr. Helsen begijn.

N° 31

Tranportatie door de erfgenamen Adriaen Soeten en Maria
Timmermans aan J. B. Soeten.

N° 32

Testament van Elisabeth Bens en Cornelis Henrickx.

N° 33

Testament van Peeter Peeters.

FINIS
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26 december 1769

Testament:

in nomine domini amen

Compareerde Jan Hermans weduwnaar van Anna Van Castel inwoner van Boekel onder
Olen, liggende ziek te bed 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 begrafenis met andere pieuse werken ter discretie van zijn hierna te
noemen erfgenamen.

-

Dispositie van zijn hier na te laten goederen waarvan hij ten eerste maakte
aan zijn zoon Jan Hermans voor zijn getrouwe dienst en arbeid en
behulpzaamheid op hem testateur als zowel tijdens het leven van zijn
huisvrouw ... en dan aan hem te geven als hij gekomen zou zijn tot den
huwelijksen staat een som van vijftig guldens eens te vinden uit de na te laten
haafelijke goederen of erfelijke ...

-

Dalende tot zijn generale nalatendheid, verklaarde hij testateur deze te
gunnen en te geven aan zijn vier na te laten kinderen dezelfde zijn
erfgenamen noemende ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Boekel onder Olen ten huize en voor het ziekenbed van
den testateur, ter presentie van Jan Verbist Martenssone en Jan Verboven geburen als
getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 2

29 september 1769

Testament:

in den naeme ons Heere amen

Compareerden Marten Berinckx en Anna Veraert beide gehuwden en ingezetenen van het
gehucht Gerhagen onder Olen, beide gezond van hart, welke comparanten verklaarden bij
deze hun laatste wil te kondigen en dit 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 en willende dat er na ieders aflijvigheid zullen
gecelebreerd worden tien missen van Requiem tot lafenis van hun zielen.

-

Waarmede de testateurs dalende tot hun tijdelijke, zo haafelijke als erfelijke
goederen. Eerst disponeerden zij al hun haafelijke effecten en deze te
gunnen en te geven aan elkaar in volle eigendom waarvoor zij deze
gebruiken om aan hun kinderen te geven hunnen volkomen uitzet #daaronder
begrepen zij gereedschap dienende tot zijn weverij van lijnwaad. Komende
tot de dispositie van hun erfelijke goederen die zij ook aan elkaar gunnen en
geven met volle touchte ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
N. Oniaerts en Emanuel Verlinden als getuigen hiertoe aanzocht.
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11 november 1769

Compareerden Michiel Cluijts Jorissone in huwelijk met Maria Boeckx inwoner van
Schaatsbergen onder Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben een som van
zestig guldens courant ...
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel ere genaamd “ het marten bellens “.
Palende oost Peeter Helsen, zuid Maria Bouwen kinderen, west Peeter Van Elsen en noord
de abdij van Tongerlo. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan
Baptist Cluijts en Hendricus Norbertus Oniaerts als getuigen.
Akte N° 4

20 november 1769

Compareerden Franciscus Vermeulen Dilissone inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo,
welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Hendrick Ooms koning,
Jan De Ceuster hoofdman en Peeter Heijns deken van de St. Sebastiaensgilde binnen
Oosterwijk onder Tongerlo een som van honderd guldens courant ...
Comparant stelde speciaal tot pand zijn kindsgedeelte in de vaderlijke erfgoederen gelegen
onder Oosterwijk Tongerlo als elders ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter
presentie van Franciscus Sijen Martenssone en Emanuel Van Linden als getuigen.
In de marge:

Deze rente is getransporteerd aan Jan Helsen pachter op “ de nieuw
hoeve “ volgens akte gepasseerd voor mij notaris op 30 november 1770.

Akte N° 5

21 oktober 1769

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Jan Baptist Tessens en Anna Barbara Bax, gehuwden en ingezetenen in
de Plaets van Herenthout. Hij comparant in goede gezondheid en zij comparante enigszins
onpasselijk met ons gaande en staande, welke comparanten verklaarden bij deze hun
laatste wil te kondigen in de manieren 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
laatst levende en willende dat hun nagedaan worden vierhonderd missen van
Requiem tot ieders ziele lafenis. Ingeval zij testatrice kwam te overlijden
zonder wettige nakomelingen wilden zij testateuren dat aan de armen vijftig
guldens uitgedeeld worden.

-

Dispositie van hun haafelijke goederen die ze gunnen en geven aan elkaar in
volle eigendom en dit op last en discretie aan de laatst levende van hun beide
indien er kinderen kwamen deze eerlijk op te voeden en alimenteren ...

-

Dalende tot hun verdere erfelijke goederen, waarvan zij verklaarden deze te
laten en te maken aan elkaar met de volle touchte of vruchtgebruiken,
willende dat ingeval zij zonder nakomelingen zouden komen te overlijden
zullen de parten gaan ter zijde daarvan gekomen zijnde ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herenthout ten huize van de testateuren, ter presentie
van Wouter Wouters en Henricus Norbertus Oniaerts, getuigen den eerste als gebuur.
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4 september 1769

Compareerden Franciscus Momboors en Joanna Momboors Adriaenskinderen
ingezetenen van Bertenijnde onder Morckhoven, welke comparanten bekenden gezamenlijk
ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Heijlen Hendricxsone een som van
negenhonderd guldens courant.
Comparanten stelden tot pand hun personen en goederen, roerende en onroerende en op
wat ter plaatse bevonden zal worden en de helft van een stede bij de comparanten gekocht
van de erfgenamen Adriaen Verboven en Dimphna Van Eijnde gelegen tot Oosterwijk
onder Tongerlo, groot omtrent de vijf bunderen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen,
op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Hendricus Peeters en Jan Verheijen als
getuigen.
Op den eersten april 1770 heeft Franciscus Momboirs op korting van deze obligatoire rente
van negenhonderd guldens aan Adriaen Heijlen geteld, twee honderd guldens, zodat deze
rente maar blijft zeven honderd guldens. Op 25 februari 1772 heeft Franciscus Momboirs
gekweten op het voorstaande kapitaal van zevenhonderd, alsnog tweehonderd guldens
volgens kwintantie alhier getoond gedateerd binnen Morkhoven en ondertekend P.
Bosmans ... Op heden compareerde Franciscus Momboirs vertonende een vereffening
ondertekend de weduwe P. Bosmans geboren C. Van Dijck, waarbij blijkt dat de
voorstaande obligatie van negenhonderd guldens is gerembourseerd, zodat dezelfde
daarmede cesseerd blijkende de gemelde kwijting op 5 mei 1777.
Los liggende folio.
Ontfangen van Franciscus Mombaerts de somme van drij hondert negen guldens sijnde de
rest van een capitael van negen hondert guldens courant, in drij rijsen aen mij en mijnen
overleden grootvader afgelijt waer mede bekenne het capitael van negen hondert guldens
met den intrest dier ten volle voldaen te zijn oversulkx consentere in de cassasier dier. De
weduwe P. Bosmans gebore C. Van Dijck.
Akte N° 7

18 september 1769

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Guilliam Van Ouijtsel en Anna Stevens beide gehuwden en ingezetenen
van Damseinde onder Westerlo, beide gezond van hart, welke comparanten verklaarden bij
deze hun laatste wil te kondigen en dat in de manieren 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 hun goederen, waarvan zij ten eerste prelagateerden en
maakten aan Peeter Van Ouijtsel hun oudste zoon vijftig guldens eens te
profiteren na de dood van de laatst levende van hun beiden uit de erfelijke
goederen, waarna ze zijn gekomen tot de dispositie van al hun tijdelijke
goederen zowel de haafelijke als de erfelijke verklaarden ze te gunnen en te
maken aan elkaar in volle eigendom, te weten den eerststervende aan de
laatst levende van hun beiden, latende hun kinderen geheel voor hun
legitieme portie te vinden uit hun erfelijke goederen na aftrek van alle
schulden waarmede hun sterfhuis belast zal gevonden worden.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Hendricus Norbertus Oniaerts en Jan Verboven, geburen als getuigen van mijn notariaat.
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1 augustus 1769

Compareerden Sieur Peeter De Smedt in huwelijk met Dimphna Huijsmans inwoners van
Olen Tongerlo, welke comparant verklaarde verkocht te hebben en in wettige erfdom over
gegeven te hebben zeker zijn comparants huis, stal, schuur met de brouwerij met ap- en
dependentien, zo en gelijk hetzelfde in gebruik is bij Sieur Henricus Marcelis, gestaan en
gelegen binnen de stad Herentals, genaamd “ de croon “. Palende oost Jan Vermeerbergen
en Jan Leijsen, zuid dezelfde, west de straat en stadhuis van Herentals en noord de
Coppelants straat, en dit op last van een erfelijke jaarlijkse rente van vijfenzeventig guldens
ten kapitaal van tweeduizend guldens wisselgeld, mede op last van een jaarlijkse chijns en
bovendien om en mits een som van vier honderd en vijf en twintig guldens wisselgeld als
voorschreven en dat aan Andreas De Schutter en Anna Elisabeth De Coster inwoners der
zelfde stad Herentals ...
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Henricus Peeters en Henricus Norbertus
Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 9

31 augustus 1769

Compareerden den eerwaarde heer Wilms en Guilliam Janssens in huwelijk met Anna
Maria Willems Hendrickuskinderen, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben
zeker hun comparants huis, stal, schuur met hof, weiden, beemden, heiden en landerijen, zo
en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Jan Verbiest en Maria Van Eijnde zijn huisvrouw,
gestaan en gelegen tot Gerhagen onder Olen, ten deze present die hetzelfde alzo in huur
accepteerde om en mits een termijn van zes jaar en een som van vijftig guldens voorlijf en
zeventien veertelen koren jaarlijks ... mits hier is bijgevoegd zekere kwebbe gelegen onder
Geel aan “ den kivitsdijck “ om te gebruiken in hooiwas ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Marten Verbiest en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen.
Akte N° 10

20 juli 1769

Condities en voorwaarden waarop den eerwaarde heer Van Den Broeck, onderpastoor der
hoofdkerk der stad Herentals publiekelijk zal verpachten zijn “ graanthiende “ gelegen
omtrent de Plaets van Olen Tongerlo, Schaatsbergen etc. zo en gelijk dezelfde van ouds
door mij onderschreven notaris publiekelijk is opgeroepen hiervolgende voor de oogst van dit
jaar 1769:
Op alle en iegelijke dezelfde condities is dezelfde tiende gemeind bij Peeter De Smedt Petri
filius, door publieke oproepingen, om en mits een som van dertig guldens courant en stelde
de pachter alsnog bovendien vijf hoogen en is daar na voorgaande stokslagen insteller
gebleven deze 20ste juli 1769, ter presentie van secretaris Thijs en Sr. De Backer, stellende
hij pachter voor borg Peeter De Smedt zijn vader.
Akte N° 11

10 juni 1769

Compareerde Peeter Verboven Mertenssone oud omtrent zestig jaar, Peeter Barré
Mattheijssone oud in de zestig jaren en Peeter Marrien Gommerssone oud omtrent de vijftig
jaar, allen ingezetenen van Olen aan mij notaris van over vele jaren zeer wel bekent, welke
comparanten verklaarden ter rekwisitie van den eerwaarde heer proost Van de Schilde
proost van het besloten hof van Herentals mede ter rekwisitie van zijne adheren zo en
gelijk hier is volgende:
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Eerst deponerende Peeter Verboven op zijn eed des aanbiedende waar en waarachtig te
wezen dat hij over drieentwintig jaren heeft gediend bij den eerwaarde heer Fr. De Pape
pastoor in Olen en dat hij gedurend de voorzegde dagen al het schaarhout staande aan de
pastorale goederen heeft doen kappen, binden en hetzelfde met kar en paard van de
voorzegde eerwaarde heer pastoor heeft ingevoerd, zonder dat hem comparant of zijn
meester het alzo genaamd “ recht van derde boom “ is gevraagd. Dan dat over zeven à acht
jaar den dienaar van justitie binnen het graafschap van Olen hem depondent heeft
dreigement van gedaan verbod en interdictie van wegens zijne Excellentie den heer Markies
van Westerlo, graaf van Olen geen schaarhout meer te halen of te vervoeren van de
voorzegde pastorale goederen voor en al dat hij of den eerwaarde heer pastoor zouden
hebben betaald “ het recht van derden boom “ van welke dreigementen van verbod bij
depondent heeft gedaan adversie aan zijn meester den heer pastoor, die antwoorde “ Peeter
rijdt maer toe, rijdt maer toe Peeter, laetse sig er arresteren en doen dat se willen “ ...
Waarop hij depondent al het hout heeft gevoerd zonder dat er enig effect van het voorzegde
dreigement van verbod of arrest is opgevolgd geweest.
Deponerende den comparant Peeter Barré zegde waar en waarachtig te wezen op zijn
memorie en waarheid dat hij van het jaar 1740 als wanneer den eerwaarde heer Boeracker
pastoor was binnen het voorzegde Olen verscheidene jaren heeft gekapt en gebonden al het
schaarhout voor den voorzegde pastoor en zijn succeseur en hetzelfde heeft helpen
aanvoeren, zonder dat hem enige “ stoornisse “ is gedaan ...
Deponerende den derden comparant zeggende insgelijks op zijne manne waarheid dat hij nu
omtrent heeft gekapt en gebonden en helpen aanvoeren al het schaarhout van den
tegenwoordige heer pastoor van Olen zonder enige stoornisse van het voorzegde hout te
kappen en te vervoeren, dan dat in het begin als hij eerste werkman of arbeider was
geworden van den heer pastoor dat als wanneer den eerste comparant Peeter Verboven
hout kwam opladen en invoeren dart hij alsdan aan derde comparant en depondent vertelde
“ mij geeft wonder ofte den dienaer niet sal comen om met te arresteren ende verbodt doen “
… waarop hij allegeerde in woorden die den heer pastoor heeft gezegd: “ dat den dienaer
ende soude indoceren ofte arrest dede af te wachten .. ”
Dit verklaarden de comparanten alzo te zijn geschied en al hetgene te hebben gedeponeerd
zonder persuatie of inductie van iemand ... Aldus gedaan en gepasserd binnen Olen, ter
presentie van den eerwaarde heer Fr. De Pape pastoor in Olen en Hendricus Norbertus
Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 12

11 juni 1769

Compareerde Peeter Peeters in huwelijk met Maria Baeten inwoners van Morkhoven ter
ene zijde en Christiaen Verschueren in huwelijk met Livina Van Pee ter andere zijde,
welke comparanten verklaarden gemangeld en gepermuteerd te hebben erf op erf en dat op
de volgende manieren:
Eerst verklaarde hij eerste comparant Peeter Peeters over te geven in volle eigendom aan
Christiaen Verschueren zeker perceel erve zijnde zaailand, gelegen tot Morkhoven
genaamd “ de sille “. Palende oost de voorzegde Christiaen Verschueren, zuid de Streep
straat, west de erfgenamen Stroijbans en noord de abdij van Tongerlo, groot honderd
roeden, waarvoor hij Christiaen Verschueren verklaarde te geven in wettige erfdom aan
den eerste comparant, zeker perceel erve genaamd “ het coije ” groot omtrent de honderd
zestig roeden zo en gelijk hij hetzelfde had gekocht van Nicolaes Sterckx en Maria Van
Eijnde volgens den Goedenisbrief van 20 september 1740 ondertekend Bax secr. Palende
oost de erfgenamen Magriet Bouwen, zuid de heer Graaf van Morkhoven, west en noord Jan
Bulckens, ook gelegen onder Morckhoven ...
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Belovende bovendien aan hem tweede comparant te zullen opleggen en supplieren drie
honderd guldens courant ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van
Guilliam Tessens en Hendricus Peeters als getuigen.
Akte N° 13

11 juli 1769

Compareerden Jan Franciscus Heijlen, Peeter Heijlen en Jan Baptist Verachtert in
huwelijk met Anna Elisabeth Heijlen Guilliamskinderen daar moeder van was Anna Heijns,
welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben van Peeter Verboven een som van
honderd guldens courant ...
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel weide gelegen onder Olen genaamd
“ het heijblock “ groot omtrent een half bunder. Palende oost de kinderen Jan Verboven,
zuid de kinderen Jan Vermeerbergen, west Maria Vermeerbergen en noord de erfgenamen
Marten Menten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendricus
Peeters en Hendricus Norbertus Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht.
Den onderschreven Peeter Verboven bekende ontvangen te hebben van de kinderen
Guilliam Heijlen en Anna Heijlen, de bovenstaande kapitale rente van honderd guldens
met intrest, waarmede bekende voldaan te zijn. Actum Olen 13 januari 1772.
Akte N° 14

19 juni 1769

Testament:

In nomine Domini amen

Compareerden Peeter Dils Janssone laatste weduwnaar van Dimphna Govaerts, inwoner
van Schobbroeck onder Westerlo, alhier actueel op het kantoor van mij notaris, zijn verstand
en memorie machtig, welke comparant verklaarde bij deze zijn laatste wil te kondigen.
-

Eerst beveelde hij testateur dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde
aarde en het laten doen van een begrafenis en willende begraven te worden
in de parochiale kerk van Zoerle, het laten doen van verdere pieuse werken
ter discretie van de laatstlevende van zijn erfgenamen.

-

Dispositie van al zijn haafelijke en erfelijke goederen, welke hij verklaarde te
gunnen en te maken aan zijn kinderen verwekt met Dimphna Govaerts,
zonder het ene meer als het andere. Roepende zijn kinderen uit het eerste
huwelijk voor hun legitieme portie te vinden uit de erfelijke goederen op hun
gedevolveerd met het afsterven van zijn eerste vrouw, welke kinderen drie in
’t getal hebben genoten hun uitkoop ter somme van honderdenvijftig guldens
...

-

Willende boven hetgene voorzegd, dat zijn vier kinderen zal moeten gegeven
worden, die tegenoordig bij hem zijn inwonende voor hun diensten aan hem
gedaan en te doen en hopende nog te doen, gelijk de ander getrouwden
hebben gehad met een gouden kruis aan Theresia Dils gelijk de andere
hebben gehad en genoten van bedden en graan en beesten, en die bij zijn
sterfdag bij hem zullen wonen, vijftig guldens eens voor hun diensten aan
hem betoond ...

Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris ninnen Olen, ter presentie van
Hendricus Norbertus Oniaerts en Hendricus Peeters, geburen als getuigen.
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16 mei 1769

Compareerden Peeter Anthonissen Bernaerdtsone en Clara Geerinckx zijn moeder
inwoners van Westmeerbeek, welke comparanten bekenden schuldig te zijn aan Peeter
Helsen Janssone en zijn tegenwoordige huisvrouw, een som van vier en veertig guldens,
achttien stuivers en twee oorden, zijnde het restant van een kapitaal van twee honderd en
drie guldens, veertien stuivers courant gepasseerd voor de wethouders van Tongerlo op 23
november 1752, welke kapitaal de comparanten beloofden terug te betalen in de vijf eerst
komende jaren, welke Peeter Helsen verklaarde dit te accepteren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen ILLe onder Tongerlo, ten woonhuize van Peeter
Helsen, ter presentie van Sieur Petrus Verhaegen en Jan Vande Poel als getuigen.
Akte N° 16

20 mei 1769

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Anthoon Cools en Joanna Dens, gehuwden en ingezetenen van Oevel op
“ het meuleneijnde “. Hij comparant in goede gezondheid en zij comparante liggende ziek te
bed, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dat op de
manieren 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 beide.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen, waarvan ze zowel de haafelijke als
de erfelijke goederen maken en gunnen aan elkaar in volle eigendom en met
de volle touchte en vruchtgebruik, op last en restrictie dat de laatstlevende
moeten geven aan de kinderen als ze gekomen zijn tot een behoorlijke staat
tien guldens in plaats van hun legitieme portie ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel op “ het meuleneijnde “ ten huize van de
testateuren en voor het ziekebed van de testatrice, ter presentie van H. Norbertus Oniaerts
en Adriaen De Becker, getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 17

24 mei 1769

Compareerden Marten Laenen Adriaenssone in huwelijk met Dimphna Wijters, gehuwden
en ingezetenen van Gerhagen onder Olen, welke comparant verklaarde te revoceren,
casseren, dood en teniet te doen alzulk testament en ordonatie van laatste wil als hij
comparant heeft gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 16 mei 1769, verklarende tot
hiertoe te willen overlijden ab in testato en zich te willen en zullen houden aan het landsrecht
en lokale coustumen als of er nooit een testament was geweest of gepasseerd, alzo hij bij
het testament was gegraveerd tot grote prejudictie en dienvolgens aan hetzelfde niet kon
voldoen.
Renunterende ten dien ende beteren effecten aan alle benifieten hieraan contrarieren en wel
speciaal den regel van recht dicterende ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 24
mei 1769, ter presentie van Peeter Verboven en Hendricus Norbertus Oniaerts als getuigen.
Akte N° 18

9 april 1769

Compareerden Anna Van Genechten weduwe Egidius Doos inwoonster van Olen, welke
comparante verklaarde verhuurd te hebben aan Adriaen Doos en Maria Van Hove zijn
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huisvrouw, ook ingezetenen van Olen, zeker haar comparante huis, stal en hof met de
aangelegen erven, samen groot omtrent dezelfde zillen met den hooibeemd op “ ’t geruijm “
onder Geel en zeker perceel over de Nete onder Lichtaart, en “ de bleke “ onder Olen en
“ den stockbergh “ en het venneken weide of dries aan den huurder wel bekent zo hij
verklaarde en dat om en mits een som van achttien guldens voorlijf en tien veertelen koren
jaarlijks en dat voor en termijn van zes jaar ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Cools en Hendrick Doos
als getuigen hiertoe aanzocht.
De hier voorstaande huur is gecontinueerd op de voorzegde condities voor zes jaar en zal de
pachter jaarlijks moeten leveren als voorstaande twee busselen schutstro tot het repareren
van enige door te vliegen gaten en wordt alzo bij de partijen wederzijds geaccepteerd deze
27 maart 1775, ter presentie van Hendrick Doos en Peeter Fr. Oniaerts als getuigen.
Ondertekenden: Hendrick Steijnen en Adriaen Doos.
Akte N° 19
Testament:

12 april 1769
In den naeme ons heere amen

Compareerden Adriaen Thoelen Janssone inwoner van Zoerle Westerlo genaamd “ het
bosch “ omtrent de Wittegracht, enigszins onpasselijk, welke comparant verklaarde bij dit
tegenwoordige codecille te approberen en te landeren zijn testament gepasseerd voor de
notaris J. B. Verlinden en getuigen op 14 juni 1766 en als nu bij deze tegenwoordige
codecille en laatste wil te kondigen.
Wilde en begeerde hij dat zijn zusters kind met naam Adriaen Gebruers in huwelijk met
Maria Catharina De Backer na zijn dood zal mogen gebruiken zijn codecillateurs huis,
schuur, stalle, weiden en landerijen, beemden en heiden, zo en gelijk dat in eigendom is
toebehorende zo degene gekomen van zijn ouders als hetgene bij hem door koop verkregen,
zo en gelijk dezelfde zijn gesepareerd op den meetboek en gelijk hij daarvan de dorpslasten
heeft van betaald, mits de voorzegde Adriaen Gebruers hem gedurende zijn verder leven
zal moeten alimenteren en houden, ziek en gezond, behalve alle extra ordinaire kosten
moeten gedragen worden bij zijn geconstiteerde erfgenamen beroepen in zijn voorgenoemde
testament als mede zijn begrafenis en dat voor negen en twintig jaar ...
Met last aan Adriaen Gebruers dat hij na de dood van hem codesillateur jaarlijks zal moeten
geven zeventien guldens te verdelen tussen zijn zusters en broers en dat hij deze
toekomende negen en twintig jaar de wegen en wanden zal moeten onderhouden ... Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Zoerle, ten woonhuis van de codecillateur, ter presentie van
Hendricus Norbertus Oniaerts en Jan Helsen als getuigen.
Akte N° 20

14 april 1769

Compareeerden Maria Cluijdts ten deze bijgestaan met Cornelis Geerwaerts als man en
voogd, welke comparante verklaarde af te staan en te cederen haar recht hetwelke zij uit
hoofd van haar vader kon pretenderen in de erfelijke goederen geconkwisteerd met Maria
Truijens en dat aan Michiel Cluijdts en Jan Baptist Cluijdts, kinderen van de voorzegde
Maria Truijens en Joris Cluijdts en dat om en mits een som van zestig guldens courant
hetwelke bedrag aan haar werd voldaan ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Franciscus ’t Sijen en Michiel Willems als getuigen hiertoe aanzocht.
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Akte N° 21

20 april 1769

Compareerde Barbara Brouwers Simonsdochter in huwelijk met Adriaen Van Der Veken,
samen gehuwden en ingezetenen van het Graafschap Olen, welke comparanten aan mij
zeer wel bekent, zij comparante tot hetgene nabeschreven, bijgestaan met mij notaris,
verklarende dienvolgens te bemachtigen en te autoriseren de voorzegde Adriaen Van Der
Veken om zich op de plaats te begeven naar de stadspoort onder het bisdom en prinsdom
van Luik, om aldaar in haar naam en voor haar “ per hastas publicas “ te verkopen zeker huis
met de aangelegen gronden van erven, gelegen onder de voorzegde stad of haar bijvang
met macht om koper of kopers daarin te goeden en vestigen en te erven voor de schepenen
deze voorzegde stad sive magistrature daar dezelfde goederen zullen bevonden worden
subject te wezen met macht om ten dien einde in haar constituante naam de voorzegde
panden op te dragen in ’s heeren handen ten einde van goedenisse naar stijl der banken
recht aldaar gerekwireerd ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Der Veken junior
en Emanuel Verlinden, ingezetenen alhier.
Dit is x het handmerk van Barbara Brouwers verklarende niet te kunnen tekenen.
Akte N° 22

23 april 1769

Compareerde Daniel Doos in huwelijk met Maria Menten gehuwden en ingezetenen van
Olen in het gehucht van Gerhijen, welke bekenden ontvangen te hebben uit handen van
Merten Gebruers ten behoeve van het kapelleken van Oosterwijk een som van zestig
guldens courant.
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen aan de Kapel van
Gestelen onder Olen. Palende oost Adriaen Bellens, west Anna Verherstraten, zuid Jan Van
... en noord Adriaen Bellens met meer anderen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen,
ter presentie van H. N. Oniaerts en Jan Douwen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 23

6 maart 1769

Compareerden Geeraerdt Mertens 28 in huwelijk met Maria Heijst ter ene zijde en Jan
Thooremans in huwelijk met Maria Catharina Lemie weduwe Hendrick Heijst ter andere
zijde, allen inwoners van Olen, welke comparanten verklaarden overeen gekomen te zijn
over de kwesties die tussen hen waren ontstaan over de erfgoederen gekomen van Cornelis
Haeijst en Anna Catharina Wijnants welke hun ouders waren van de voorzegde Hendrick
Heijst en dat in de manieren hiervolgende:
Eerst zal hij Geeraerd Martens met zijn huisvrouw van de bezaaidheid van de gedorste
oogst 1769, van de graanpacht tot Thielen gearresteerd liggende, profiteren en genieten
negen veertelen koren en geld pachten. De geldpachten zullen gebruikt worden tot betaling
van de dorpslasten die op de voorzegde goederen zullen gevraagd worden. De dorpslasten
als alle andere zal hij Jan Thooremans voor en in de naam van zijn genoemde huisvrouw
trekken en de resterende negen veertelen en een loopen koren van de oogst van 1768.
En aangaande de toekomende jaren gedurende het leven van de voorzegde Maria
Catharina Lemie zal hij Geeraerdt Mertens zich moeten consenteren met zes veertelen
koren en de meerrest zal jaarlijks getrokken worden bij de voorzegde Jan Thooremans en
zijn vrouw haar ongetrouwde dochter Elisabeth Haijst waartegen hij Jan Thooremans
verklaarde kwijt te schelden aan Geeraerdt Mertens al zijn pretenties die hij Thooremans
28

Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Gerardus Mertens – Maria Haest, nr. 1624, pag. 329.
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kon formeren zo over kledij (cleeragie) betaalde schulden na het formeren van staat met
haar kinderen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 6 maart 1769, ter presentie van Emanuel Van
Linden en Henderick Franciscus Heijlen als getuigen.
Akte N° 24

24 maart 1769

Testament:

In den naeme ons heere amen.

Compareerden Adriaen Van Houdt en Dimphna Van Roij gehuwden en ingezetenen van
Schobbroeck jurisdictie van Westerlo, hij comparant enigszins onpasselijk en zij comparante
gezond van lichaam, welke comparanten hebben gemaakt en geordoneerd hun
tegenwoordig testament en ordenantie van laatste wil.
-

Eerst beveelden zij testateuren 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.

-

Komende tot de dispositie van al hun tijdelijke goederen, waarvan zij de
haafelijke goederen gunnen en geven aan elkaar in volle eigendom en dat de
laatst levende kort na het overlijden van den eersten zal moeten bakken of
doen bakken twee veertelen rogge om uit te delen aan de arme ingezetene
van de drie gehuchten van Gelindel, Strateneijnde en Daemseijnde en ook
doen celebreren den eerste vrijdag na zijn overlijden een mis van requiem in
de Voortkapelle, ingeval de kerk alsdan geen beletsel heeft om alsdan het
brood uit te delen aan de armen die daar zullen tegenwoordig zijn en alsook
de laatst levende alsnog moeten laten celebreren vijf andere missen naar
believen van de laatst levende ...

-

Waarmede dalende tot de dispositie van al hun erfelijke goederen welke zij
gunnen en maken aan elkaar met de volle touchte en na de dood van de
laatst levende zal hun huis en binnengeleg alwaar zij actueel in woonden
moeten gaan en succederen op Anthoon Van Houdt Janssone, op last van
daarvoor jaarlijks te laten bakken voor de arme van de voorzegde gehuchten
een loopen koren en doen celebreren twee missen van requiem tot lafenis
hunner zielen, waarvoor hij is afstaande het recht dat hij zou kunnen
pretenderen in hun huis te samen gebouwd op de erve van den testateur en
zal moeten succederen in eigendom op Jan Van Houdt Janssone een zeker
boske genaamd “ het goorken “ en zekere weide genaamd “ het eussel “.
Tot slot zeker perceel land genaamd “ den voorsten ovendries “ groot een
halve zille op last dat hij Jan Van Houdt jaarlijks tot lafenis van de ziel van
den testateurs insgelijks zal moeten doen celebreren twee missen van
requiem en doen bakken drie loopen koren in brood en uit te delen aan de
arme mensen als voorzegd zonder daar onder te nemen de plek erve aan
hem gegeven voor gedane diensten en arbeidsloon, genaamd “ het
schrovens “, waarvoor hij verobligeerd is geweest te doen celebreren twee
missen ter intentie van beide testateuren voor de twee makende vier missen.
Alle plekken gelegen onder Westerlo. Item zal moeten gegeven worden aan
Peeter Van Houdt den eigen broer van Anthoni Van Houdt vijftig guldens
eens te vinden uit de erfgoederen van den testateur en zal bovendien moeten
gegeven worden aan Jan Dierckx Mattheussone tot Oosterwijk een som van
honderd guldens eens. Willende bovendien dat den laatst levende van den
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eerstervenden in zijn leven zal moeten doen celebreren vijftig missen van
requiem.
-

Dit zegden de testaeuren te willen en begeren dat hetgene voorzegd
punctueel zal achtervolgt worden, willende dat den overschot boven hetgene
voorzegd zal gaan en succederen na de dood van hun beiden op Peeter
Heijlen en Jan Van Houdt Janssone met zijn halfbroers, gevende aan
Catharina Van Houdt Jansdochter vijftig guldens gekomen uit de
voorgaande overschot ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Schobbroek onder Westerlo ten woonhuize van de
testateuren, ter presentie van Guillema Van Ouijtsel en Henricus Norbertus Oniaerts als
getuigen en zeggende testateuren “ hunne goederen weerdigh te wesen vierhondert vijftig
guldens “ ...
Akte N° 28

27 maart 1769

Compareerde Jan Verbiest, bijgestaan met zijn vader Peeter Verbiest, welke comparanten
bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter Deckers, een som van vijftig guldens
courant ...
Comparant stelde tot pand zeker zijn comparants huis en binnengeleg, gestaan en gelegen
aan de kerk van Olen. Palende oost en zuid de kinderen Willem Verheijen, west Peeter De ...
en noord het kerkhof van Olen.
Nota: dat deze penningen zij geimploieert tot afkwijting van een gelijke som kapitaal aan de
weduwe Geeraerdt Bellens gelicht door Jan Verbiest Mertenssone van Peeter Smedts
Adriaenssone opgetrokken door Adriaen Bellens. Theresia Verluijten gevende
dienvolgens procuratie om de voorzegde rente te casseren op alle registers daar dezelfde
zal bevonden worden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Bellens en Emanuel
Van Linden als getuigen.
Ontvangen bij den ondergeschreven het hier voor staande kapitaal van vijftig guldens met de
verlopen (intrest) zodat de voorzegde obligatie daarmede cesseerde dood en teniet, nu en
ten eeuwige dage op heden 2 augustus 17..?
Akte N° 27

6 februari 1769

Compareerden Hendrick Peeters Michielssone in huwelijk met Anna Catharina Van
Tongerlo inwoners op “ de beecke vennen “ bijvang van Herentals, actueel hier binnen
Olen, in volle gezondheid en gebruik van zijn vijf zinnen, welke comparant verklaarde met
zijn geassopieerde huwelijk en de redenen daar uit resulterende te revoceren, casseren,
dood en teniet te doen alzulk testament of ordonantie van laatste wil gepasseerd voor mij
notaris en getuigen in het jaar 1756 op 16 januari, willende tot hiertoe te overlijden en zijn
goederen te laten succederen volgens landsrecht ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
H. Norbertus Oniaerts en Henricus Peeters, als getuigen.
Akte N° 28

8 februari 1769

Compareerde Peeter Van Dijck Janssone inwoner van Herenthout, alhier actueel binnen
Olen, welke comparant verklaarde in erfpacht uit te gegeven te hebben, zeker perceel erve
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gelegen in “ den niemandtshoek “ onder de jurisdictie van Herenthout, hem competerende
zo uit hoofde van zijn ouders successie als anderszins, groot omtrent een half bunder.
Palende oost de kinderen van de heer F. Mangelschots, zuid de eerwaarde heer P. P. insr...
van Lier, west Peeter Escens pachter en noord Dilis Heijlen en dat om en mits een som van
twaalf guldens jaarlijks met last en restrictie dat daar een huis zal moeten gebouwd worden
en dat aan Adriaen Van Eijnde en Maria Anna Van Cruck Peetersdochter met hun
nakomelingen op last en restrictie dat dezelfde moeten betalen jaarlijkse chijnsen en
dorpslasten die daar op zullen gevraagd worden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten kantore van mijn notariaat, ter presentie van
Henricus Norbertus Oniaerts en Henricus Peeters als getuigen.
Akte N° 29

23 februari 1769

Testament:

In de naeme ons heere amen

Compareerden Adriaen Caers en Anna Maria Goevaerts gehuwden en ingezetenen van
Noorderwijk in het gehucht van “ Lanckom “ alhier actueel binnen Olen op het kantoor van
mij notaris, beide gezond van hart met ons gaande en staande, welke comparanten
verklaarden bij deze hun wil te kondigen op de manieren hiervolgende:
-

Eerst beveelden zij testateuren 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 beide.

-

Dispositie van al hun haafelijke en erfelijke effecten, verklaarden zij te gunnen
en te geven aan elkaar in volle eigendom op last en restrictie dat de
laatstlevende ingeval zij enig kind of kinderen kwamen achter te laten al
dezelfde eerlijk te onderhouden tot ze tot een behoorlijke staat of ouderdom
van vier en twintig jaar zijn gekomen en dan aan dezelfde uit te delen een
som van twee honderd guldens ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henricus Norbertus Oniaerts en
Peeter Verboven als getuigen.
Akte N° 30

11 januari 1769

Compareerden Martinus Boonaerts in huwelijk met Maria Theresia Michiels inwoners van
Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw Anna
Maria Helsen actuele overste(?) van het begijnhof tot Herentals een som van honderd en vijf
en twintig guldens courant ...
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen tot Olen aan de ILse straat,
groot omtrent twee zillen en een halve. Palende oost de voorzegde straat, zuid de secretaris
Soeten, west de notaris Oniaerts en den heer Bosquet en noord met den hoek de voorzegde
straat. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henricus Norbertus
Oniaerts en Henricus Peeters als getuigen hiertoe aanzocht.
De voorzegde obligatie van 125 guldens is door Marten Boonaerts afgelegd aan Juffrouw
Anna Maria Helsen op dezen dertigste november laatstleden blijkens kwijting in pede van
copie van de voorstaande acte staande, zijnde van teneur den inhoud van deze aan mij
voldaan 30 november 1792 consenterende in de cassatie.
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14 januari 1769

Compareerde Sr. Peeter Balthazar Soeten ingezetene van St. Niclaes land van Waes, zich
sterkmakende voor zijn zwager Sieur Carel Louis Raijez in huwelijk met Catharina Joanna
Soeten inwoners van Willebroeck, mede voor Maria Theresia Soeten in huwelijk met Sieur
Dion ingezetene van de stad Brussel en voor Gommarus Josephus Soeten ingezetenen
van Ginneken allen wettige erfgenamen van Sieur Adriaen Soeten en Maria Timmermans
hun ouders, welke comparant verklaarde in zijn voorzegde kwaliteit overgegeven te hebben
in wettige erfdom aan de heer Jan Baptist Soeten secretaris in Olen, eerst zeker huis, stal,
schuur, hof en weiden, gestaan en gelegen tot Gelindel onder Westerlo, groot drie zillen.
Palende oost de straat, zuid Peeter Verbist, west de erfgenamen van Peeter Soeten en
noord Anthoon Van Meerbeeck.
Item zeker perceel land gelegen als voorzegd, genaamd “ het solsblock “ groot drie zillen.
Palende oost Guilelma, Catharina en Theresia Hapers, zuid west en noord de straat. Item
een perceel land genaamd “ de pauwels bleuck “ groot drie zillen. Palende oost de Kapelle
van Onze Liever vrouwe ter Voort, zuid de straat, west de erfgenamen Peeter Soeten en
noord de erfgenamen Peeter Spapen ook gelegen tot Gelindel voorzegd. Item zeker perceel
land genaamd “ het cort derdel “ gelegen als voor, groot honderd twintig roeden. Palende
oost Peeter Verbist en Adriaen Van de Brande, zuid en west Jan Douwen en noord de straat.
Item een perceel land genaamd “ het lanck derdel “ gelegen als voor. Palende oost Jan
Baptist Dils en Peeter Verbist, zuid Jan Helsen, west Jan Douwen en noord Adriaen Van
Den Brande.
Item een perceel land genaamd “ het achterste derdel “ groot honderd dertig roeden
gelegen als voor. Palende oost Adriaen Douwen, zuid Hendrick Keulemans, west Verbist en
Jan Douwen en noord Jan Helsen. Item een perceel land gelegen als voor, genaamd “ de
hoevewijck “ nu baan, groot een half bunder of meer. Palende oost ... (leeg), zuid Peeter
Van Hout, west de baan leidende van de kapel ter Voort naar Tongerlo en noord Marten Van
De Brande. Item een perceel land genaamd “ het leen “ gelegen als voor, groot tachtig
roeden. Palende oost, zui, west en noord Jan Douwen. Item een perceel beemd gelegen als
voor, groot honderd vijftig roeden. Palende oost Guilliam Hapers cum suis en Peeter Vebist,
zuid Adriaen Van Hout, west Guilliam Helsen en noord Hendricus Verret(?).
Item een perceel beemd gelegen in “ de drij bemden “ groot honderd roeden. Palende oost
en zuid Peeter Verbiest, west Jan Bos en noord Peeter Verbiest en Adriaen Witvrouwen
erfgenamen. Item een perceel dries genaamd “ het driesken “ groot dertig roeden. Palende
oost Peeter Verbiest, zuid Jan Bos, west Marten Soeten en noord de straat, gelegen als
boven vermeld. Item een perceel eussels gelegen als voor in “ de balenboschen “ groot een
bunder. Palende oost Peeter Van Den Bergh erfgenamen, zuid Jan Helsen en de straat,
west Adriaen Van Hout en noord de erfgenamen Marten Helsen. Item en tot slot een perceel
beemd genaamd “ het wimp bemdeken “ groot een half bunder gelegen onder Zoerle
Parwijs. Palende oost Joseph Melis, zuid Adriaen Gebreurs en Peeter Helsen, west de
Wimpe en noord Henderick Van Dingenen met een perceel heide, nu land. gelegen in de
Meijerije onder Westerlo in gebruik van culture bij Sebastiaen Horemans.
En dit om en mits een som van duizend guldens courant voor het part van Peeter Balthazar
Soeten en voor het part van Catharina Joanna Soeten huisvrouw van deze voorzegde
Carel Louis Raijez dewelke de comparant bekende ontvangen te hebben, waarvan deze is
dienende als absolute vereffening. Renunterende het part van Gommarus Josephus
Soeten voorzegde en het part van Maria Theresia Soeten huisvrouw van Sieur Dion tot
Brussel insgelijks voor een som van duizend guldens courant te tellen als het de twee
laatstgenoemden zal believen en ingeval van acceptatie zal hij Jan Baptist Soeten
bovendien jaarlijks moeten geven aan Maria Festraets weduwe van de voorzegde Adriaen
Soeten den transportants vader van jaarlijks gedurende haar leven zal moeten geven vijf en
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zeventig (gls.) en ingeval de twee laatste comparanten hun penningen wilden laten staan tot
na de dood van de voorzegde Maria Festraets zal Jan Baptist Soeten secretaris tot Olen
moeten tellen na dezelfdes dood honderd en vijftig guldens courant, welke secretaris Soeten
verklaarde hetzelfde met hun optie op de ene of ander manier als op de voorzegde huizinge
en andere edifitien en gronden van erven als voorzegd in transport deze te accepteren en
aan te nemen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 14 januari 1769 ter presentie van Peeter
Verbiest en Marten Soeten als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 32

15 januari 1769

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Elisabeth Bens en Cornelis Henrickx ingezetenen van Oevel op “ het
moleneijnde “, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede gezondheid,
welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en daarom met wel
bedachte zinnen gemaakt en geordoneerd.
-

Willende dat alle voorgaande testamenten of ordonantien van laatse wil
gemaakt of gepasseerd voor deze datum, willende dat deze alleen zal
plaatsgrijpen en effecte sorteren.

-

Komende tot hunne dispositie, waarvan zij eerst beveelden hun lichamen te
begraven 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 waarvan ze zowel de haafelijke als
de erfelijke goederen gunnen en maken aan elkaar in volle eigendom en volle
touchte en gebruik tot dat hun enige dochter zal hebben bereikt van zeven en
twintig jaar, mits dat deze zal hebben de klederen en het lijnwaad van de
testatrice. Verder als ze aan den ouderdom heeft voldaan aan hetzefde kind
vijf en twintig guldens te geven en vier veertelen koren in plaats van haar
legitieme portie der have ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize van de testeuren, ter presentie
van Henricus Norbertus Oniaerts en Jan Wouters ingezetenen van Olen en den eerste van
Olen als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 33

18 januari 1769

Testament:

In nomine Domini amen

Compareerden Peeter Peeters Guiliamssone geboortig van Olen daar moeder van was
Maria Caers alhier actueel binnen Olen, ziek liggende te bed ten huize van Franciscus ’t
Sijen, welke comparant verklaarde bij deze zijn laatste en uiterste wil te kondigen in deze
zijn tegenwoordig testament en ordonantie van laatste wil.
-

Eerst beveelde hij dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde,en
begraven te worden in de kerk van Olen, alles tot last van zijn hierna te
noemen erfgenamen.
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-

Willende dat er kort na zijn overlijden moeten gecelebreerd worden twee
honderd missen van Requiem tot lafenis zijner ziel, door de eerwaarde pater
Capucijnen tot Aarschot.

-

Dalende verder tot dispositie. Eerst maakt hij zijn verschene korenpacht aan
en ten behoeve van “ de schamel huijsarmen “ van Olen hetzelfde te bekeren
in gebakken brood hetwelke zal worden uit gedeeld drie dagen na zijn
overlijden als wanneer dat er op elke dag in de parochie kerk tot Olen zal
gecelebreerd worden tot zijn ziele lafenis een gelezen mis van Requiem ... en
bovendien alsnog te celebreren een klein mis op den dag van zijn begrafenis.

-

Alsnu disponerende van zijn resterende haafelijke en erfelijke goederen
verklaarde hij testateur deze te gunnen en te geven aan zijn halfzuster
waarvan vader was Laureijs Verboven voor de ene gerechtigde helft en voor
de andere helft aan zijn ooms van zijn vaderszijde of hun representanten
zonder aanzien van welke zijde dezelfden zijn gekomen.

Kiezende hij testateur voor executeur van zijn testament Henricus Peeters zijn neef om zijn
zorg te dragen dat hetgene voorzegt zal worden volbracht. Aldus gedaan en gepasseerd in
de kamer van Franciscus Sijen binnen Olen voor het ziekenbed van den testateur, ter
presentie van Franciscus Sijen en Henricus Norbertus Oniaerts als getuigen hiertoe
aanzocht ...
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Not. 6010: 1770

INDEX 1770
Nr. 1

Verkoop van haafelijke effecten van Franciscus Goovers en
Elisabeth Horemans aan hun zoon Nicolaes Govaerts.

Nr. 2

Akkoord tussen Jan Verelst gehuwd met Maria Van Goubergen en
Jan Baptist De Peuter in huwelijk met Catharina Van Goubergen
aangaande het mondelinge testament van Elisabeth Van
Goubergen.

Nr. 3

Testament Peeter Verboven Mertenssone, bejaarde jongman.

Nr. 4

Een obligatie van 500 gls. tot last van Cornelis Geerwaerts en Maria
Cluijts Jorisdochter ten behoeve van de Prior van de abdij van
Tongerlo.

Nr. 5

Testament Carolus Dillen en Catharina Storms.

Nr. 5 ²

Obligatie van 100 gls. tot last van Jan Baptist Verheijen
Melchiorssone in huwelijk met Maria Catharina Roosbroekx ten
behoeve van Jan Baptist Verheijen Wilmssone.

Nr. 6

Obligatie van 150 gls courant tot last van Jan Sijmons Janssone ten
behoeve van Jan Baptist Dils Peeterssone.

Nr. 7

Testament van Philippus Franciscus Tiboors en Maria Catharina
Oniaerts ingezetenen van Oosterlo.

Nr. 8

Verhuur van een hofstede van Jan Van Hout Guiliamssone en van
Joanna Maria Bouwens, aan Geeraerdt Vissers en Anna
Mannaerts.

Nr. 9

Conditie van verkoop van de erfgoederen van de erfgenamen van
Wilm Verheijden.

Nr. 10

Testament van de heer Joannes Baptist Nelis, secretaris van
Bouwel.

Nr. 11

Verhuring van “ hoeve ter loocht “ door de provisor W. Ockers van de
abdij van Tongerlo aan Martinus Heijlen en Maria Cuijpers.

Nr. 12

Verhuur van een huis cum annexis door Michiel Keinis aan Peeter
Sprengers en Theresia Naets gehuwden.

Nr. 13

Verhuring van een huis cum annexis door Franciscus Cuijpers aan
Merten Deckers en Maria Dassen.

Nr. 14

Codecille van Adriaen Van Hout weduwnaar Dimphna Van Roij.
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Nr. 15

Codecille van Christina Helsen weduwe Peeter De Winter.

Nr.16

Obligatie van 100 gls. courant tot last van Adriaen Mattheijs en
Catharina Laenen ten behoeve van Jan Baptist Matteijs.

Nr. 17

Obligatie van 200 gls. courant tot last van Anna Elisabeth Douwen
Peetersdochter ten behoeve van de kinderen Jan Baptist Michiels
en Anna Catharina Douwen.

Nr. 18

Obligatie van 100 gls. courant tot last van Francoise Struijfs
weduwe Peeter Van Looij ten behoeve van Peeter Jan Struijfs en
Anna Elisabeth Dens gehuwden.

Nr. 19

Testament van Maria Mans en Guilliam Huijpers gehuwden.

Nr. 20

Obligatie van 50 guldens courant tot last van Cornelis Renders ten
behoeve van Peeter Renders.

Nr. 21

Obligatie van 100 gls. courant tot last van Michiel Janssens en
Dimphna Van Eijnde ten behoeve van de kinderen Gerard Wouters
en Anna Van Beijlen.

Nr. 22

Cessie door Peeter Van Tongerloo cum suis, gedaan ten behoeve
van Joanna Van Tongerloo en Michiel Wouters gehuwden.

Nr. 23

Obligatie van 100 gls. courant tot last van Adriaen Lauwereijs
weduwnaar Elisabeth Dirickx, ten behoeve van Jan Baptist
Mattheijs.

Nr. 24

Verhuring van een huis door Guilliam S’Jongers aan de heer
Desirant

Nr. 25

Verhuur van een huis, schuur, stal door Geerardus Vanden Broeck
aan Jan Peeters.

Nr. 26

Obligatie van 800 gls. courant tot last van Geerard Peeters ten
behoeve van Gerard Wouters molenaar tot Zoerle.

Nr. 27

Conditie van verkoop der erfelijke goederen door Franciscus t’
Seijen Mertenssone.

Nr. 28

Verhuur van een huis, schuur, stal cum annexis door Peeter Heijlen
en Elisabeth Hendrickx aan Nicolaes Heijlen hun oudste zoon.

Nr. 29

Testament van Adriaen Doos jongman.

Nr. 30

Verhuur van een huis cum annexis door Jan Dirickx en Anna
Vervoort gehuwden aan Joseph Milants.

Nr. 31

Obligatie van 800 gls. courant tot last van Adriaen Heijlen en
Elisabeth Van Dijck ten behoeve van Jan Baptist Auwenrogh
koster tot Morkhoven.

Nr. 32

Testament van Jan Verachtert en Barbara Peetermans gehuwden.
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Nr. 33

Obligatie van 400 gls. courant ten behoeve van het besloten hof van
Herentals en tot last van Amandus Helsen en Dimphna Helsen
gehuwden.

Nr. 34

Testament van Peeter Wouters en Maria Theresia Heijlen
gehuwden.

Nr. 35

Testament van Elisabeth Steurs en Jacobus Raijmaeckers
gehuwden.

Nr. 36

verhuur van een hofstede cum annexis door Merten Sprengers cum
suis aan Carolus Dillen en Catharina Stevens.

Nr. 37

Obligatie van 200 gls. courant tot last van Michiel Boeckx ten
behoeve van Jan Baptist Cluijts.

Akte N° 1

15 december 1770

Compareerden Franciscus Goovers (Goovaerts) in huwelijk met Elisabeth Horemans
Adriaensdochter, hij als man en voogd van dezelfde, inwoners van Gelindel onder Westerlo,
welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan Nicolaes Govaerts hun zoon zeker
hun comparanten haafelijke effecten, te weten twee koeien in vee en alle landbouwgetuig en
alwat dat tot boerenhuishouden nodig is, alleen gereserveerd hun klederen en lijnwaad met
hun beddegerief en zal (hij) ook hebben de bezaaidheid ten velde staande met te betalen de
huur en graanpacht met de daarop uitgaande dorpslasten en dat om en mits een somme van
honderd guldens courant dewelke zij alreeds bekenden van hun zoon ontvangen te hebben
...
Comparanten hebben en behouden hun recht van bijwonen zo lang het hun zal believen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris op 15 december
1770, ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts en Joannes Ludovicus Verbist als
getuigen.
Akte N° 2

1 december 1770

Alzo er kwestie zou komen tussen Jan Verelst in huwelijk met Maria Van Goubergen en
Jan Baptist De Peuter in huwelijk met Catharina Van Goubergen over de succesie en de
nalatendheid van Elisabeth Van Goubergen Peetersdochter daar moeder van was
Catharina Heijlen overleden alhier binnen Herenthout en alleen mondeling geëxpliceert
hebbende haar laatse wil en uiterste begeerten en andere pieuse werken met een dertigste
van missen inbegrepen gelijk van haar zuster Anna Van Goubergen was geschied, zo
verklaarden zij comparanten ten dien einde tot akkoord gekomen te zijn als dat tot lafenis der
ziel van Elisabeth Van Goubergen dat er jaarlijks zal moeten gecelebreerd worden een
gelezen mis van Requiem ...
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De comparanten moeten valideren de onkosten van uitvaart, dewelke belopen ter somme
van honderd zeven en vijftig guldens en negentien stuivers ... Belovende aan de betere
effecten te rennutieren aan alle privelegien en plakaten hieraan obsterende alzo de
voorzegde dispositie niet succederende honderd ponden artois, alles ingevolg den eeuwige
edict des jaars 1611, 12 juli, dieneinde gegeven door de Hertogen en princessen van deze
lande van Brabant ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herenthout, ter presentie van
Joannes Franciscus Oniaers en Cornelis Van Dael als getuigen.
Compareerde ten deze mede Dilis Heijlen Adriaenssone den welke verklaarde de
voorzegde mondelinge dispositie van Elisabeth Van Goubergen alzo aanhoord en
bijgeweest te hebben ...
Akte N° 3

3 november 1770

Testament:

In den naeme ons Heere amen

Compareerden Peeter Verboven bejaarde jongman Mertenssone alsnog gezond van hart,
welke comparant verklaard te landeren en approberen zijn testament gepasseerd voor mij
notaris en getuigen op 2 november 1767, hetwelke hij wilde dat naast deze zijn tegenwoordig
codecille na zijn dood puntueel zal uitgevoerd worden.
-

Ten eerste wilde hij dat er op zijn begrafenis of uitvaart gedurende den
lijkdienst zullen gecelebreerd worden twee gelezen missen van Requiem,
ieder à tien stuivers dewelke zullen moeten betaald worden door zijn hierna
te noemen uitvoerder van zijn testament en willende ook dat de vaderlijke en
moederlijke vrienden op zijn uitvaart of begrafenis zal moeten gegeven
worden een ontbijt of zo genoemde drogen maaltijd geconsideerd de verre
afgelegenheid van veel van zijn na bestaanden.

-

Item wilde hij codicilleateuren dat aan den eerwaarde pater Leijsen in de
orde der mindebroeders zal gegeven worden een pistool [= geld], mits daar
van celebrerende tien missen van Requiem als met consent van zijn
oversten.

-

Item kiest hij codecillateur voor executeur van zijn voornoemd testament en
dit tegenwoordig codecille Franciscus Goor in huwelijk met Maria Leijsen
Guilliamsdochter. Item willende dat zijn jaargetijde terzelfder tijd en dag
moeten doen registreren op het register van den armen of heiliggeest van
Olen mede op den register der jaargetijden van den heer pastoor op de
pastorie van Olen waarvoor zijn uitvoerder een pistool diende te betalen ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris op 3 november
1770, ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts en Emanuel Verlinden als getuigen.
Akte N° 4

26 november 1770

Compareerden Cornelis Geerewaerts in huwelijk met Maria Cluijts Jorisdochter inwoner
van Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van den eerwaarde
heer Verheijen Supprior van de abdij van Tongerlo voor in de naam van zijn zusters Anna
Marie Verheijen en Anna Elisabeth Verheijen Wilsmdochters een som van vijf honderd
guldens courant ...
Comparanten stelden speciaal tot pand stelde voor hypotheek eerst “ het heiken “ gelegen
onder Olen groot ander halve zille. Palende oost ... (leeg), zuid, west en noord ... (leeg). Item
zeker perceel land genaamd “ de vlighaert “ gelegen tot Doeffen onder Olen. Palende oost,
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zuid, west en noord ... (leeg), groot twee zillen en een halve. Item zeker perceel weide 29
gelegen tot Doeffen onder Olen, groot drie zillen. Item zeker perceel land genaamd “ het
nieuw blok “ groot een half bunder gelegen onder het voorzegde Olen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notariaat op 26 november
1770, ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts en Carolus Dillen.
Akte N° 5

26 november 1770

Testament:

In nomine Domini amen

Compareerde Carolus Dillen 30 en Catharina Storms beide gehuwden en ingezetenen van
Olen in het gehucht Gerheijden, beide gezond van hart met ons gaande en staande, welke
comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen op de manieren hiervolgende:
-

Eerst beveelden zij begraven te worden in gewijde aarde en het laten doen
van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van den laatst
levende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze zowel de haafelijke als de
erfelijke goederen gunnen en maken aan elkaar in volle eigendom en met
volle touchte en na hun dood te gaan en te succederen op hun na te laten
kind of kinderen op last aan de laatst levende deze eerlijk op te voeden en
aan dezelfde ingeval van twee te geven een som van honderd vijftig guldens
en ingeval daar meer kinderen kwamen over te blijven zal dezelfde som
moeten verdeeld worden, aan ieder even veel ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Joannes Franciscus Oniaerts en Cornelis Geerwaerts inwoners van Olen als getuigen.
Akte N° 5 ²

20 november 1770

Compareerde Jan Baptist Verheijen Melchiorssone in huwelijk met Anna Maria
Roosbroekx ingezetenen van Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit
handen van Jan Baptist Verheijen Wilmssone voor en in de naam van Anna Maria
Verheijen en Anna Elisabeth Verheijen beide zijn zusters, een som van honderd guldens
...
Comparanten stelden speciaal tot pand een zeker perceel erve bij hem rentgelder verkregen
van de kinderen Adriaen Moons en Anna Peijs bij koop met een heide en plekske erve
daaraan gelegen, te samen groot en omtrent de vijf honderd roeden. Palende het geheel,
oost de kerk van Olen met een straatje, zuid de kinderen Peeter Heijlen en Maria Verboven,
west Adriaen Bellens en noord Peeter Van Elsen, Sieur Smitz en den rentgelder. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Emanuel Verlinden en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen.
De voorstaande obligatie van honderd guldens kapitaal is aan den heer dispenier Verheijen
van Tongerlo voor zijn zusters gekweten op 2 november 1776 blijkend de onderstaande
kwijting.
Los liggende folio:

29
30

Opvallend: in deze akte werden geen enkele aanpalenden vermeld aangaande de vermelde percelen.
Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Carolus Dillen x Anna Catharina Storms, nr. 810, pag. 165.
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Ontf: bij mij onders. voor mijne susters een somme van hondert gls cour. sijnde geweest het
capitael tot laste van Joannes Verheijen verclaerende daeren boven dat mijne susters te
vreden sijn tot cassatie der selve rente. Tongerloo den 2 9ber 1776
Akte N° 6

15 oktober 1770

Compareerden Jan Sijmons Janssone inwoner van Tongerlo, welke comparant bekende
ontvangen te hebben van Jan Baptist Dils Peeterssone, inwoner van Schobbroek onder
Westerlo een som van honderd en vijftig guldens courant ...
Comparant is verobligeerd en tot pand te stellen zekere beemd of weide gelegen tot Gelindel
onder Parreweijs, groot omtrent een zille. Palende oost de erfgenamen Jan W..., zuid
Guilliam Helsen, west Merten Govers en noord Pauwels Van Hout erfgenamen. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Emanuel Verlinden en Joannes Fr. Oniaerts.
Akte N° 7

15 november 1770

Testament:

in nomine Domini amen

Compareerden Philippus Franciscus Tiboors en Maria Catharina Oniaerts beide
gehuwden en ingezetenen van Oosterlo jurisdictie van Geel, beiden in goede gezondheid,
welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen in de manieren hier
volgende:

31
32

-

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

-

Dispositie van hun na te laten haafelijke en erfelijke goederen, waarvan ten
eerste hij testateur maakt aan zijn tegenwoordige huisvrouw een gerecht
kindsgedeelte in al zijn nalatendheid, zo van haafelijke als erfelijke goederen
alles ingeval artikel 28 van het eeuwige edict en latende de meerrest aan zijn
kinderen verwekt en te verwekken in dit tegenwoordig huwelijk. Roepende
zijn kinderen verwekt met Elisabeth Joanna Mathei voor hun legitieme
portie te vinden na zijn dood uit de erfelijke goederen op de voorzegde
kinderen gedevolveerd met het afsterven van des testateurs tweede
huisvrouw voorzegd. Latende en makende zij testatrice in geval van haar
vooraflijvigheid al haar haafelijke en erfelijke goederen bij deze insgelijks
machtig om te disponeren en die ten hare sterfdag zullen bevonden worden
en na de dood van hun beiden op hun wettige kinderen te samen verwekt en
te verwekken. Tevens de testateur zijn kinderen van tweede en derde
huwelijk roepende en te instituerende als wettige erfgenamen ...

-

Compareerden ten deze mede Ambrosius Oniaerts 31 en Elisabeth
Boeckmans, beide gehuwden en ingezetenen van Zammel onder Geel
welke comparanten verklaarden van nu af te condesienderen 32 in de
dispositie hiervoor staande wegens de testatrice aangaande haar
kindsgedeelte na hun beider dood na aftrek van alle actieve en passieve
acten en kredieten op conditie dat de laatstlevende zal behouden de touchte
en volle gebruik gedurende zijn of haar laatstlevende leven en na hun beider
dood in twee egale parten te verdelen, dan dat Maria Catharina Oniaerts of

Olense gezinnen van 1594 tot 1801: Ambrosius Oniaerts x Elisabeth Boeckmans, nr. 1751, pag. 355.
Considereren: overwege, beschouwen, overdenken.
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haar representanten zullen vooruit hebben uit de gemeenzame boedel een
som van honderd guldens courant, gelijk Anna Catharina Oniaerts hun
oudste dochter heeft genoten en ingeval van contradictie verklaarden zij
dezelfden te exluderen uit al hun haafelijke en erfelijke na te laten goederen.
Nochtans dat de laatslevende zal behouden den eigendom van de haafelijke
effecten zonder nochtans te moeten dragen de haafelijke actien en kredieten
dan allen de jaarlijkse lasten en beden. Kiezende de testateuren eerste
comparanten in deze den eerstervende den laatstlevende tot oppermomboir
of momboiresse van hun na te laten kinderen of kind ter exclusie van de wet
of weesheren dezelfde met respect bedankende en niet willende dat hun
sterfhuis aan dezelfde zal subject of onderworpen werd.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Joannes Fr. Oniaerts en Ludovicus Verbiest als getuigen. Maria Catharina Oniaerts
verklaarde niet te kunnen schrijven.
Akte N° 8

9 november 1770

Compareerde Jan Van Hout Guilliamssone daar moeder van leeft Anna Maria Bouwens
inwoonster van Itegem, zich sterkmakende voor zijn moeder, broer en zuster volgens
procuratie alhier getoond en gebleken, welke comparant verklaarde zo in eigen naam
verhuurd te hebben zekere hofstede met huis, schuur, weiden en landerijen, heiden en
beemden, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Geeraerd Vissers en Anna
Mannaerts, gestaan en gelegen binnen de jurisdictie van Herenthout in het gehucht
genaamd “ de groote block “ te samen groot vijf à zes bunders en dat aan de voorzegde
Geeraerdt Vissers die hetzelfde in huur is accepterende om en mits een som van vijf en
twintig guldens in voorlijf ten behoeve van Joanna Maria Bouwens, Guilliam Van Hout
weduwe en acht guldens ten behoeve van Jan Van hout eersten comparant en consoorten,
jaarlijks en bovendien voor korenpacht aan de voorzegde Joanna Maria Bouwens negen
veertelen en zeven veertelen aan Jan Van Hout cum suis ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Peeter Mees en Joanes Franciscus Oniaerts als getuigen.
Akte N° 9

6 november 1770

Conditie en voorwaarden waarop Jan Baptist Verheijen Wilmssone cum suis op heden den
6 oktober 1770 naar voorgaande zondaagse publicaties en koopuitingen zal verkopen, twee
verschillende huizen gestaan en gelegen omtrent de kerk van Olen en verschillende
percelen zaailanden, twee weiden en verschillende percelen hooiwas gelegen onder Geel,
als Olen en Tongerlo, hierna in het verkopen te specifieren en limiteren in zijn aanpaalden.
Item sullen coopers de lasten des dorps aenveerden die op de voors erfve sullen gevraegt
worden ...
Aldus zo zijn de condities publiekelijk voorgelezen op den dag, maand en jaar als voorzegd,
binnen Olen ten huize van mij notaris ter presentie van Jan Baptist Verheijen Michielssone
en Gommarus Somers als getuigen en dienvolgens verkocht zo en gelijk hier is volgende:
Ten eerste werd te koop gesteld het huis gestaan aan de kerk van Olen met den hof zo en
gelijk hetzelfde is gelegen. Palende oost Jan De Ceuster erfgenamen, zuid de straat, west
het kerkhof en noord Adriaen Bellens en heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Baptist
Tessens om en mits een som van zes honderd zeven en zestig guldens courant en stelde
de koper bovendien dertig hoogen, present Gommarus Somers en Jan Verhijen. Op 7
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oktober daarna compareerde Jan Baptist Tessens en verklaarde alsnog twintig hoogen of
verdieren te stellen, present G. Somers en Joannes Franciscus Oniaerts. Op 8 oktober 1770
compareerde Martinus Heijlen Cornelissone dewelke verklaarde op het voorzegde huis
alsnog vijftig hoogen boven de koopsom te stellen, present Adriaen Bellens en Franciscus
Kenis.
Ten tweede werd te koop gesteld het huis en schuur gekomen van Adriaen Goossens met
den hof annex. Palende oost Henrick De Bakker, zuid Peeter Anthonis west Peeter Verbiest
en noord de straat en heeft daarvan den handslag ontvangen Cornelis Mans 33 om en mits
een som van vijf honderd en twee en zestig guldens en stelde de koper bovendien alsnog
dertig hoogen, present Anthonnis Moelans en P. De Smet. Op 7 oktober daarna
compareerde Cornelis Mans en verklaarde op de voorzegde alnog twintig hoogen te stellen,
present A. Moelans en J. Fr. Oniaerts. Op 8 oktober 1770 verklaarde Jan Baptist Tessens
op het voorzegede huis alsnog vijf en vijftig hoogen te stellen, present Adriaen Bellens en
Emanuel Van Linden.
Ten derde zekere dries gelegen in de Statse straat. Palende oost Adriaen Verstokt, zuid
Cornelis Cluijts ? nomine uxoris, west de Statse straat en noord den Heilig Geest van Olen
met een straatje, en heeft daarvan den handslag ontvangen Adriaen Bellens, om en mits
een som van honderd en vijf en zeventig guldens en stelde de koper bovendien vijftien
hoogen, present Peeter Janssens en Adriaen Fr. Heijns. Op heden 8 november de kaars van
’s heerenwege bij consent van koper en verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang
derzelfde koper gebleven de voorzegde Adriaen Bellens, coram de heer meijer en de
respectieve schepenen van Olen. Op den negenste oktober 1770 compareerde Jan Baptist
Mattijs en verklaarde op “ den ILsen dries “ gelegen onder Tongerlo alsnoch te stellen acht
hoogen of verdieren, present Jan Baptist Janssens en Jan Dierckx.
Ten vierde zeker perceel erve genaamd “ het magrietkens “ gelegen omtrent de voorzegde
Statse straat. Palende oost en west Merten Menten erfgenamen, noord Adriaen Wouters
kinderen en zuid Jan Verboven kinderen en heeft daarvan den handslag ontvangen Wilm
Meir om en mits een som van honderd en acht en twintig guldens en stelde de koper
bovendien tien hoogen, present Peeter Smets en H. N. De Smedt. Op 9 oktober
compareerde Jan Mols en verklaarde op het voorzegde perceel land nog te stellen tien
hoogen, present Adriaen bellens en J. Fr. Oniaerts.
Ten vijfde zeker perceel erve gelegen tot Kerckhoven onder Tongerloo. Palende oost Peeter
De Smedt nomine uxoris, zuid Th. Sijen, west Michieo Wilms en noord de kopers erve en
heeft daarvan den handslag ontvangen Adriaen Bellens om en mits de som van 160
guldens, stellende daarop 5 hoogen, present H. N. De Smedt en Anthonius Moelants.
Dezelfde dag compareerde Henrick De Bakker Peeterssone en verklaarde op het
voorschreven perceel nog 7 hoogen bij te stellen, present Peeter Janssens en J. B. Van
Hove. Henrick De Bakker stelde nog 5 hoogen bij. Henrick Ooms stelde nog 10 hoogen bij.
Ten zesde zeker perceel genaamd “ het wevenblok “. Palende oost de Weduwe straat, zuid
Peeter Jan Struijf en Gerard Laenen, west P.Anthonis en noord Guilliam Peeters
erfgenamen en heeft daarvan den handslag ontvangen Adriaen Gooverts om en mits een
som van twee honderd en zes en tachtig guldens en stelde de koper bovendien nog tien
hoogen, present H. N. De Smedt en Adriaen Boeckx. Dezelfde dag compareerde Adriaen
Govaerts en verklaarde op de voorzegde koop alsno vier hoogen te stellen, present A.
Moelants en P. Heijlen. Op heden 8 november 1770 de kaars van ’s heerenwege bij consent
van koper en verkoper ontstoken zijnde, is met den uitgang dezelfde koper gebleven de
voorzegde Adriaen Govaerts.
33
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Ten zevende “ het kercke blok “. Palende oost verkopers erve met de Kerreweg, zuid
Adriaen Heijlen, west Sieur Cluijts Janssone en noord P. De Smedt nomine uxoris en heeft
daarvan den handslag ontvangen Adriaen Bellens om en mits een somme van vijf honderd
en vijftig guldens en stelde de koper bovendien alsnog vijf en twintig guldens present
Gommarus Somers en Peeter Heijlen. Op heden den 8 november 1770 de kaars van ’s
heerenwege ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven de voorzegde
Adriaen Bellens.
Ten achtste is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ het binnenveld “ gekomen van
Adriaen Goossens en ten dele van Adriaen Lemie. Palende oost P. De Smedt en H.
Ooms, zuid de zelfde erfgenamen, west “ het kerkeblok “ en noord P. Anthonis en heeft
daarvan den handslag ontvangen Michiel Wilms om en mits een som van vijf honderd en
tien guldens en stelde de koper bovendien alsnog ...
Ten negende werd te koop gesteld zeker perceelerve genaamd “ het buels plexken “.
Palende oost J. Verhijden, zuid verkopers heide, west Peeter Van Elsen en noord de
Bulestraat en heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter De Smedt om en mits een som
van vier en dertig guldens en stelde de koper bovendien alsnog vier hoogen present Toon
Moelants en J. Fr. Oniaerts. Op 8 november 1770 compareerde Sieur J. P. Smitz en
verklaarde op “ het buels plekske “ hier voor staande alsnog te stellen twee hoogen,
present Peeter Smedts en J.Fr. Oniaerts. Op heden 8 november 1770 de kaars van ’s
heerenwege bij consent van koper en verkoper ontstoken zijnde, is met den uitgang dezelfde
koper gebleven de voorzegde J. P. Schmitz.
Op 22 oktober compareerde Jan Mols en verklaarde op het perceel genaamd “ het
magrietkens ” nog zes hoogen bij te stellen. Op 8 november is na de kaarsbranding Jan
Mols koper gebleven.
Ten tiende zeker perceel hooiwas gelegen op “ het achterste geruijm “ groot 66. Palende
oost Michiel Peeters, zuid den loop, west Peeter Van Den Eijnde cum suis en noord de Nete
en heeft daarvan den handslag ontvangen Merten Laenen om en mits een som van honderd
guldens en stelde de koper bovendien tien hoogen, present Toon Moelants en J. Fr.
Oniaerts.
Op 22 oktober 1770 compareerde Jan Mols en verklaarde op zeker perceel erve genaamd
“ het magrietkens “ boven de voorgenoemde som alsnog te stellen zes hoogen, present A.
Moelans en J. Fr. Oniaerts. Op heden 8 november 1770 de kaars van’s heerenwege bij
consent van koper en verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven
de voorzegde Jan Mols.
Op den voorzegde 9de pand genaamd “ het achterste geruijm “ onder Geel verklaarde
Peeter Smets alsnog te stellen vijf hoogen, present J. Fr. Oniaerts en Peeter Heijlen als
getuigen. Op heden 8 november 1770 de kaars van’s heerenwege bij consent van koper en
verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven de voorzegde Peeter
Smets.
Eersten coop
Dezelfde dag wezende 8 oktober verklaarde Mertinus Heijlen op de voorzegde koop alsnog
te stellen op het eerste huis vijf en twintig guldens of verdieren, present F. Kenis en Adriaen
Bellens als getuigen. Op heden 8 november 1770 de kaars van’s heerenwege bij consent
van koper en verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven de
voorzegde Martinus Heijlen. Coram J. B.Soeten griffier, Eg. Oniaerts en Peeter Schmitz
leenmannen.
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Op 9 oktober daarna verklaarde Joannes Baptist Tessens boven de voorzegde koopsom
en alle hoogen op het huis alwaar is wonende Cornelis Mans alsnog te stellen vijf en twintig
hoogen, present Cornelis Cluijts en Joannes Ludovicus Verbiest als getuigen.
Op 8 november 1770 compareerde Jan Baptist Tessens en verklaarde voor de tweede reis
op het huis alswaar Cornelis Mans woonde en verklaarde bovendien alsnog twintig hoogen
te stellen, present Adriaen Bellens en Emanuel Verlinden. Op heden 8 november 1770 de
kaars van’s heerenwege bij consent van koper en verkoper ontstoken zijnde heeft de
voorzegd J. B. Tessens alsnog drie hoogen gesteld en is met den uitgang dezelfde koper
gebleven. Coram de heer meijer en de respectieve schepenen van Olen.
Ten elfste zeker perceel heide genaamd “ het hooglight “ of “ langhoijken “. Palende oost
Jan Verhijden Melchiorssone, zuid dezelfde, west Adriaen Bellens en noord dezelfde en
heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Verheijden om en mits een som van vier en
dertig guldens en stelde de koper bovendien alsnog twee hoogen, present F. Heijns en
Anthonis Moelans. Op heden 8 november 1770 de kaars van’s heerenwege bij consent van
koper en verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven de
voorzegde Jan Verheijen.
Achtsten coop
Twintig hoogen (bijgesteld bij Michiel Wilms), present Anthonis Moelans en Gommarus
Somers. Op heden 8 november 1770 de kaars van’s heerenwege bij consent van koper en
verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven de voorzegde Michiel
Willems.
Ten twaalfste zeker perceel gelegen onder ILLe Oosterwijk zijnde weide, te aanvaarden te
half oogst Palende oost Fr. Sijen, zuid Joseph Verstappen, west Adriaen De Ceuster en
noord Hendrick Ooms en heeft daarvan den handslag ontvangen J. B. Matthijs om en mits
een som van honderd twee en zestig guldens en stelde de koper bovendien zeven hoogen of
verdieren, present Peeter Heijlen en Henricus Meir.
Ten dertiende zeker perceel hooiwas gelegen onder Geel, groot 50 roeden. Palende oost P.
Van Den Eijnde, zuid de loop, west Adriaen Lemie erfgenamen en noord de Nete en heeft
daarvan den handslag ontvangen Jan Mols om en mits een som van zestien guldens en zet
de koper alsnog zes hoogen, present Peeter Heijlen en Fr. Heijns. Depost zet Jan Mols
alsnog vier hoogen. Op heden 8 november 1770 de kaars van’s heerenwege bij consent van
koper en verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven de
voorzegde Jan Mols.
Ten veertiende zeker perceel genaamd “ den quaden hoek “ komende zuidwaarts van “ den
kivitsdijk “ groot 33 roeden. Palende oost de kinderen Wouters alias hut, west Cornelis
Verachtert erfgenamen, noord de loop en heeft daarvan den handslag ontvangen J. B. Van
Roosbroeck om en mits een som van veertien guldens en stelde de koper vijf hoogen,
present Anthoon Moelants en J. Fr. Oniaerts. Op heden 8 november 1770 de kaars van ’s
heerenwege #bij consent van koper en verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang
dezelfde koper gebleven de voorzegde Jan Baptist Van Roosbroeck.
Ten vijftiende zeker paerceel heide gelegen aan “ den slepdijk “ groot honderd roeden. Oost
Jan Heijlen, zuid het straatje, west Merten Lemmers erfgenamen en noord ... (leeg) en heeft
daarvan den handslag ontvangen Sieur J. P. Schmitz om en mits een som van zes guldens
en zet de koper een hooge, present Emanuel Van Linden en J. Fr. Oniaerts. Op heden 8
november 1770 de kaars van’s heerenwege bij consent van koper en verkoper ontstoken
zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven de voorzegde J. P. Schmitz.
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Ten zestiende zeker perceel hooiwas gelegen in “ ‘t Sammelbroek “ genaamd “ de slek “
groot een zille. Palende oost rijdende met Jan ’t Sijen en Catharina Boogaerts erfgenamen
groot de verkopers part een halve zille en is daarvan den handslag bevallen aan Henricus
De Busser om en mits een som van drie guldens en stelde de koper bovendien twee
hoogen, present Anthoon Moelants en J. Fr. Oniaerts. Op heden 8 november 1770 de kaars
van’s heerenwege bij consent van koper en verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang
dezelfde koper gebleven de voorzegde Hendrick De Busser.
Ten zeventiende zeker perceel kwebbe gelegen op “ de mombert “ onder Olen. Palende
oost … (leeg) en is daarvan den handslag bevallen Emanuel Verlinden om en mits een som
van één gulden zeventien stuivers en zette de koper bovendien twee hoogen, present Jan
Smets en J. Fr. Oniaerts. Op heden 8 november 1770 de kaars van’s heerenwege bij
consent van koper en verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven
de voorzegde Emanuel Verlinden.
Den ondergeschreven J .B. Verheijen Wilmssone verklaarde ten constitutie ...
Akte N° 10

3 oktober 1770

Testament:

in den naeme ons heere amen

Compareerde den heer Joannes Baptist Nelis secretaris in Bouwel, inwoner van
Herenthout gezond van lichaam, welke comparant verklaarde bij deze zijn tegenwoordig
codecille te maken.
-

Ten eerste landeerde hij zijn testament gepasseerd voor de notaris Fontijn
op 26 juni 1755 en ten dien einde alhier tot deze verandering gebruikende de
open brieven van octrooi van datum 20 oktober 1752.

-

Ten eerste wilde hij testateur dat er kort na zijn codecillateurs aflijvigheid
zullen gecelebreerd worden door de eerwaarde paters Minderbroeders alhier
twee honderd missen van Requiem ieder à 7 stuivers en bij de eerwaarde
paters Augustijnen alhier drie honderd gelijke missen van Requiem ieder à
zeven stuivers courant.

-

Item wilde hij dat er insgelijks door zijne heer broeder proost tot Keizersbosch
en nu in de abdij van Averbode zullen gecelebreerd worden honderd missen
van Requiem ieder à tien stuivers.

-

Item aan den eerwaarde heer Van De Velde zijn neef tot Lier vijfentwintig
gulden missen van Requiem tot lafenis zijner ziel ...

-

Item legateerde en maakte hij aan Joannes Van De Velde tot Lier broeder
van de voorzegde Van De Velde tien pattacons nu achtentwintig guldens
courant (synen cosijn).

-

Item maakte hij voor een prelegataat aan Maria Elisabeth Van Tendeloo de
heer Petrusdochter de zilveren lepels en zes vorken niet getekend.

-

Item legateerde hij aan Maria Elisabeth Van Tendeloo huisvrouw van de
heer Willems zes andere zilveren lepels en zes vorken getekend met letters
de laatste letter een N…
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-

Item laat en maakte hij aan de armen der parochie Sancti Petri tot Herenthout
honderd guldens courant eens met tien veertelen koren vijf jaar, te trekken uit
zijn na te laten erfgoederen.

-

Item laat en maakte hij aan Adriana Verhagen zijn dienstmeid twee
veertelen koren jaarlijks gedurende haar leven.

-

Het legaat van de dochter van Jan Valentijns cesseerde.

-

Item laat en maakte hij zijn leenboek gewoonlijk genaamd den leenhove ten
leenhove in Herenthout aan Juffr. Clara Anthonia Van Thendeloo in
huwelijk met de heer Petrus Heijlen secretaris van Noorderwijk op den last
dat dezelfde daarvoor zal moeten geven aan de vijf kinderen van de heer
Dominicus Van Thendeloo verwekt met Juffrouw Catharina Corteniers
ieder honderd gulden courant.

-

Het legaat aan Pater Oubstrius wordt bij deze gerevoceert mits dezelfde
“ onnoosel is “.

-

Item wilde hij dat ingeval Juffrouw Maria Elisabeth Van Tendeloo kwam te
sterven voor haar man de heer Wilms dat alsdan de touchte zal continueren
op den voorzegde heer Wilms gedurende zijn leven en na zijn dood den
eigendom als in het voornoemde testament te beroepen.

-

Item koos hij heer codecillateur voor uitvoerder van zijn dispositie eerst den
heer Wilms in huwelijk met Maria Elisabeth Van Tendeloo en de heer
Petrus Heijlen in huwelijk met Juffrouw Anthonia Van Thendeloo
Petrusdochter hun biddende de voorstaande last salvo solaria te aanvaarden
mits den heer Hostkens drossaard van Grobbendonk door hem wordt
gedesonoreert en met respect bedankt ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ten huize van den heer Heijlen ter presentie
van Jacobus Thielemans en J. B. Otten inwoners van Herentals als getuigen hiertoe
aanzocht.
Akte N° 11

1 oktober 1770

Compareeerden den eerwaarde heer W. Ockers provisor der abdij van Tongerlo, welke
comparant verklaarde mits deze verhuurd te hebben aan Martinus Heijlen Adriaenssone en
Maria Cuijpers gehuwden hier present en de huur accepterendede zekere pachthoeve
genaamd “ de hoeve ter loocht “ met de landen en weiden en heiden daaraan annex,
gestaan en gelegen aan “ het renecout “ alhier met den hooiwas daar aan klevende zo en
gelijk Jan Goolaerts afgestorven dochter dezelfde hoeve in huur heeft gehad en bezeten en
dat voor den termijn van zes consecutieve jaren ... om en mits een kwantiteit van zes en
twintig en een halve veertel koren en vijf veertelen en een halve gerst, en twintig en een
halve veertel boekweit jaarlijks te leveren binnen de abdij van Tongerlo en in geld of voorlijf
honderd guldens en dertien stuivers drie oorden courant geld jaarlijks te betalen binnen de
voorzegde abdij.
Hiermede comparerende Peeter De Raedt welke verklaarde zich hiervoor deze huur als
borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, ter presentie van Cornelius
Van Hoof en Jan Baptist Verlinden als getuigen hiertoe aanzocht. Mede getekend Peeter
Raedts.
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23 september 1770

Compareerde Michiel Ceinis (Kenis) in huwelijk met Maria Bellens, welke comparant
verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis en binnegeleg met alsnog een
half bunder land gekomen van Catharina Verbiest Jansdochter zo en gelijk hetzelfde in
huur is bij Peeter Verbiest Peeterssone gestaan en gelegen tot Geerheijden onder Olen en
dat aan Peeter Sprengers in huwelijk met Theresia Naets inwoners van Westerlo aan de
Voortkapelle, ten deze present die hetzelfde in huur accepteerden om en mits een som van
zestien guldens en vijf veertelen en een half koren en dat voor een termijn van zes jaar ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten kantoor van mij notaris, ter presentie van
Joannes Fr. Oniaerts en Jan Hasendonck als getuigen.
Deze huur is verder gezet voor andere drie jaren mits hij huurder moet opleggen op de drie
volgende jaren ... Actum 5 september 1773. Michiel Kenis, Peeter Sprengers
Akte N° 13

25 augustus 1770

Compareerden Franciscus Cuijpers en Clara Coenen gehuwden en inwoners van
Tongerlo, welke comparanten verklaarden in huur uitgegeven te hebben zeker hun
comparante huis met stal, schuur, weiden, beemden, heiden en landerijen zo en gelijk
hetzelfde actueel in gebruil is bij Jan Van Dijck actuele pachter, gestaan binnen Tongerlo en
dat aan Merten Dekkers en Maria Dassen die hetzelfde in huur accepteerden om en mits
een som van vijftig guldens courant in voorlijf jaarlijks en één en twintig veertelen koren ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Joannes Fr. Oniaerts en Cornelis Cluijts als getuigen.
Akte N° 14

17 augustus 1770

Testament:

In nomine Domini amen

Compareerden Adriaen Van Hout weduwnaar en Dimphna Van Roij, ziek liggende te bed,
welke comparant verklaarde te lauderen en te approberen zijn testament gepasseerd voor
mij notaris en getuigen op 24 mei 1769 en verder te exliceren zijn laatste wil bij deze zijn
tegenwoordig codecille.
-

Eerst wilde hij dat Jan Van Houdt en Catharina Van Roij boven hetgene
gelaten bij het voorzegde bedragen zullen hebben met hun beide een
schellink alle vierentwintig uren voor hun dienst aan de codecillateur dagelijks
hebben gedaan, welke diensten zijn begonnen acht dagen na Allerheiligen en
zo verder te zetten.

-

Item wilde hij dat de huisvrouw van Jan Dirckx en de huisvrouw van Peeter
Heijlen en Anthoon Van Hout en Peeter Van Hout, Merten Vervoort en
Jan Van Roij zullen hebben voor hun assistentie van elke nacht dat zij hem
codecillateur hebben komen bij te staan ... voor elke nacht 2 stuivers en twee
oorden ... welke dagen hebben ingegaan veertien dagen voor Lichtmis, welke
allen zullen moeten uitbetaald worden na de dood van hem codecillateur te
vinden uit zijn getransporteerde erfelijke goederen overschot der have en de
over te blijven penningen ...

-

Item verklaarde hij codecilletateur dat hij ten volle is voldaan van Jan Van
Hout over de koop van de kamer cum annexis met een som van honderd en
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veertig guldens diende hiervoor de cassatie en vereffening alzo daar ene
obligatie van is gepasserd voor mij notaris en getuigen dewelke hier door de
codecillateur bij deze werd gedood en vernietigd ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Schobroeck ten woonhuize en voor het ziekenbed van
de codecillateur, ter presentie van Guiliam Van Ouijtsel en Peeter Van Ouijtsel geburen als
getuigen.
Akte N° 15
Testament:

2 augustus 1770
in den naeme ons Heere amen

Compareerden Christina Helsen weduwe Peeter De Winter, inwoonster van Damseijnde in
redelijke gezondheid met ons gaande en staande, welke comparante verklaarde te
ratificeren, lauderen en approberen haar testament gepasseerd voor mij notaris en getuigen
met wijlen haar eeste man op 27 juni 1759, bij deze haar uiterste en laatste wil te kondigen.
Willende dat al haar haafelijke effecten te laten en te maken in volle eigendom aan Adriaen
De Winter en Peeter De Winter haar zonen ieder voor de helft, op last en restictie dat
dezelfde hunne moeder zullen bijstaan en alimenteren, gedurende haar verder leven ... en
dat omwille dat dezelfde haar twee zonen den arbeid deden sedert de dood van haar man in
het gemeenschappelijke huishouden.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Damseijnde ten woonhuize van de codicillatrice op 24
augustus 1770, ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts inwoner van Olen en Peeter
Bellemans gebuur als getuigen.
Depost verklaarde zij codicillatrice dat er na haar overlijden jaarlijks moeten gecelebreerd
worden voor haar en haar mans ziele lafenis in de kapel van Onze Lieve Vrouw Ter Voort
twee missen van requiem, te vinden uit haar na te laten erfelijke goederen ...
Akte N° 16

15 juli 1770

Compareerden Adriaen Matthijs in huwelijk met Catharina Laenen inwoners van
Oosterwijk Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan
Baptist Mattijs Martenssone een som van honderd guldens courant ...
Hij comparant verbindende zijn persoon en goederen ... Aldus gedaan en gepasseerd op 16
juli 1770 ter presentie van ... Verbist en Joannes Franciscus Oniaerts getuigen hiertoe
aanzocht.
Akte N° 17

14 juli 1770

Compareerden Anna Elisabeth Douwen Peetersdochter, bijgestaan door mij notaris in
plaats van een voogd, welke comparante bekende ontvangen te hebben van Cornelis De
Wit als voogd over de kinderen van Jan Baptist Michiels en Anna Catharina Douwen, een
som van twee honderd guldens courant waarvan deze is dienende voor volle en absolute
vereffening voor welke kapitale penningen zij comparante verklaarde te geven cessie van
actie tot last van degene die daar toe zullen verplicht gevonden worden, zo en gelijk
hetzelfde aan haar comparant is gelegeteerd geweest bij Marten Douwen op 10 november
1762 voor de notaris J. B. Verlinden binnen Herselt ...
Aldus gedaan en gepasseerd op 14 juli 1770, ter presetie Banseth (Jan Beset) en van
Adriaen Baeten als getuigen.

© https://www.ansfridiana.be

Akte N° 18

Pagina | 243

5 juli 1770

Compareerde Francisca Struijfs weduwe Peeter Van Looij inwoonster van Morckhoven,
welke comparante bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Jan Struijfs haar
broer in huwelijk met Anna Elisabeth Dens een som van honderd guldens ...
Voor welke kapitale penningen en de jaarlijks te verschijnen intresten zij comparante
speciaal tot pand stelde haar comparante kindgedeelte haar compterende in de erfelijke
goederen van haar ouders daartoe gebruikende ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen
Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Ludovicus Verbiest en Adriaen
Gebruers als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 19

22 juni 1770

Testament:

In nomine Domini amen

Compareerden Maria Mans en Guilliam Huijpens beide gehuwden en ingezetenen van
Oosterwijk onder Tongerlo, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede
gezondheid, welke comparanten verklaarden hierbij hun laatste wil te kondigen gelijk hier is
volgende:
-

Ten eerste beveelden zij testateuren hun lichamen te laten begraven in
gewijde aarde en het laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken
ter discretie van de laatstlevende van hun beiden.

-

Dispositie van hun haafelijke en erfelijke goederen die ze gunnen en geven
aan elkaar in volle eigendom en met volle touchte en gebruik gedurende hun
verder leven op last en restrictie dat de laatstlevende van hun beiden hun
kinderen te samen verwekt eerlijk zullen moeten opvoeden tot dat dezelfden
hun kost kunnen winnen en alsdan aan ieder van hun kinderen een som van
vijf en twintig guldens te geven of een koe ten keuze van de laatst levende.

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateuren, ter presentie van Peeter
Helsen en Peeter Van Lommel geburen als getuigen.
Akte N° 20

4 mei 1770

Compareerden Cornelis Renders daar moeder van was Cornelia Van Den Wijngaert
geboortig van Gastel onder het Markizaat van Bergen op Zoom ten deze bijgestaan met
Peeter Renders zijn oudste broer, alhier actueel binnen Olen(?), welke comparant
verklaarde ontvangen te hebben van Peeter Renders hun vaderlijke oom ook hun gewezen
voogd, een som van vijftig guldens courant als zijnde zijn aanparende deel van hun
grootouders nalatendheid voorgevallen binnen Lichtaart omtrent Herentals, zodat deze
daarvan is dienende voor volle en absolute kwijting ... en tweede comparant Peeter Renders
Adriaenssone altijd voor zijn broer goed te spreken en te ontlasten ingeval daar enig kwestie
kwam voor te vallen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick Peeters en Jan
Baptist Janssens als getuigen (getekend Jan Baptist Renders).
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5 februari 1770

Compareerde Michiel Jansens 34 en Dimphna Van Eijnde beide gehuwden en ingezetenen
van Olen in “ den gansenvoet “, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit
handen van Adriaen Coolkens als voogd van de kinderen van Geeraert Wouters en Anna
Van Beijlen een som van honderd guldens courant.
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het niefblok “
gelegen onder Olen. Palende oost den Boekelsen aard, zuid den zelfden aard, west Jan
Verbist en noord Elisabeth Verboven, groot een half bunder. Aldus gedaan en gepasseerd
binnen Olen, ter presentie van Henricus Peeters en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen.
Den ondergeschreven als in huwelijk met Elisabeth Wouters Geeraertsdochter bekende
ontvangen te hebben uit handen van Peeter Sampinion als voogd der nakinderen van wijlen
Michael Janssens de som van honderd guldens in voldoening der voorstaande somme met
den intrest die er tot op heden dato dezer consenterende daarmede in de cassatie derzelfde
obligatie ... Actum Olen 25 april 1799. Martinus Godefridus Verellen.
Akte N° 22

3 februari 1770

Compareerden Peeter Van Tongerlo Bernardussone daar moeder van was Maria Claes,
Joseph Govaerts in huwelijk met Anna Elisabeth Van Tongerlo, Hendricus Peeters in
huwelijk met Anna Catharina Van Tongerlo en Anna Maria Van Tongerlo ten deze
bijgestaan met haar vader Bernaerd Van Tongerlo, welke comparanten verklaarden over te
geven in wettige eigendom aan Joanna Claes hun gerechtigde moije (tante) en haar man
Michiel Wouters haar wettige man, hun rechterlijke pretenties zie zij konden formeren in
huis en gronden van erven gekomen van Maria Claes Adriaensdochter waarvan Catharina
Ooms moeder was en grootmoeder van de comparanten #gelegen aan “ de Goorheijde ”
onder Westerlo, op last van alle kruisende renten en chijnsen daar op uitgaande hoe groot
die ook mochten bevonden worden. Hetzelfde aan Michiel Wouters zeer wel bekent zo hij
verklaarde en belovende aan iedere comparant zeventig guldens op te leggen.
Comparerende ten betere effecte ten deze mede Bernardus Van Tongerlo de eersten
comparanten vader dewelke verklaarde zijn recht van touchte in deze af te staan van de
goederen gekomen uit zijn eerste huwelijk. De kinderen konden niet pretenderen in de
haafelijke en erfelijke goederen die Bernard Van Tongerlo in zijn tweede huwelijk heeft
bezeten en gerealiseerd. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van
Hendricus Peeters en Emanuel Verlinden als getuigen.
Den ondergeschreven Peeter Daems in huwelijk met Anna Maria Van Tongerlo, bekende
ontvangen te hebben van Michiel Wouters Peeterssone een som van 20 guldens makende
alsnu de volle som van zeventig guldens, waarmede bekende ten volle voldaan te zijn met
alle verlopen intresten ... Actum Olen 2 maart 1778.
Akte N° 23

1 februari 1770

Compareerden Adriaen Lauwereijs weduwnaar Elisabeth Dirckx inwoner van Oevel,
welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Mattijs
Martenssone een som van honderd guldens courant ...
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ het kercke blok “. Palende oost
de straat, zuid de pastorale goederen, west de rentgeldere en Jan Verachtert en noord de
kerk en de rentgelder, groot een bunder. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op den
34
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eersten gebruari 1770, ter presentie van Hendricus Peeters en Emanuel Verlinden als
getuigen.
Den ondergeschreven Jan Baptist Mattijs Martenssone bekende ontvangen te hebben
honderd guldens courant waarvan deze is dienende voor volle en absolute kwijting zodat den
ondergeschrevene ten volle is voldaan. Actum Olen 6 mei 1770.
Akte N° 24

28 januari 1770

Compareerde den heer Desirant inwoner der stad Herentals in het huis eertijds toebehoord
hebbende den Heer Joannes Baptist Spaerckmans genaamd “ den ketel “ gestaan op den
hoek van de Kerkstraat. Palende oost de markt van Herentals zuid de straat gaande van de
markt naar de parochie kerk van Herentals, west en noord pro... alsnu competerende bij
koop Sieur Guilielmus S’Jongers en Maria Elisabeth Cluijts, burgers en ingezetenen der
stad Herentals, welke heer comparant verklaarde de huur te accepteren voor een jaar van
den voorzegde Guilielmus S’Jongers. De voorzegde huur in te gaan half maart van dit jaar
1770, om en mits een som van honderd guldens courant in gangbaar geld ...
Item sal den heer huerder moeten onderhouden den stal (waerinne de perden oft peerd sal
moeten staen)
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Theodor De Pooter en
Joannes Franciscus Aerts.
Akte N° 25

28 januari 1770

Compareerden Geerardus Vanden Broeck in huwelijk met Theresia Peeters inwoners van
Berlaar, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparant huis met
schuur, stal, kamer, hof, weiden, beemden en landerijen, samen groot in gronden van erven
een bunder, gelegen tot Noorderwijk in “ het schremenhaegen “ genaamd “ de ceulse
kerre “ en dat aan Jan Peeters Martenssone zijn zwager, dewelke verklaarde de voorzegde
huizinge cum annexis in huur aan te nemen om en mits een som van vier en veertig guldens
jaarlijks en bovendien te betalen alle dorpslasten ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Kempenaers en Andries
Mans als getuigen hiertoe aanzocht.
Akte N° 26

27 januari 1770

Compareerden Geeraert Peeters Adriaenssone daar moeder van was Christina Sijmons
inwoner van Zoerle Parrewijs, welke comparant bekende ontvangen te hebben van
Geeraerd Wouters actuele molenaar tot Zoerle een som van acht honderd guldens courant
...
Comparant stelde speciaal tot pand eerst zeker huis met hof en binnengeleg, gelegen tot
Zoerle Westerlo omtrent “ den berge “ groot omtrent een half bunder. Palende oost “ het
ooms veldt “ zuid Jan Govaerts, west de erve gekomen van Maria Peeters rentgelders tante
en noord ’S Heerestraat. Item zeker perceel erve genaamd “ den laer acker “ gelegen onder
Parrewijs Zoerle groot omtrent ander halve zille. Palende oost Marten Lemmens, zuid Jan
Jansens, west Adriaen Lemmens en noord Andries Van Houdt. Tot slot zeker perceel
genaamd “ het ooms veldt “ gelegen onder Zoerle Westerlo groot omtrent drie zillen.
Palende oost ..., zuid Jan Govaerts, west de rentgelder en noord ‘SHeerenstraat. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Geeraerdt Sijmons en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen.
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Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Geerardus Peeters
een som van vier honderd guldens op korting van het voorstaande kapitaal van acht honderd
guldens, mitsgaders acht en twintig guldens voor den intrest tot 27 januari laatst leden ...
Actum Olen 4 maart 1789. Geeraert Wouters.
Akte N° 27

18 januari 1770

Condities en voorwaarden waarop Franciscus ’t Sijen Martenssone op heden 18 januari
1770 zal verkopen verschillende percelen hooiwas met een weide gelegen onder Tongerlo
en den hooiwas of beemd gelegen onder de jurisdictie van Geel, hierna in de verkoop te
specifieren en dat op volgende condities: ... vermeldingen van de verkoopsvoorwaarden …
Aldus zo zijn deze condities publiekelijk voor gelezen binnen Oevel in “ de croon “ en
Tongerlo in “ de boeren tange “, ter presentie van Pauwels Wouters en Marten De Houwer.
En is op de voorzegde conditie ten eerste te koop gesteld zeker perceel hooiwas gelegen
onder Geel in “ het vries broeck “ groot een zille. Palende met de wederhelft Michiel ’t Sijen.
En heeft Peeter Verachtert Michielssone daarvan den handsalg ontvangen van de verkoper
Franciscus ’t Sijen om en mits een som van honderd en vijftig guldens courant en stelde
boven de voorzegde koopsom alsnog een twintig hoogen of verdieren, ter presentie van de
voorzegde getuigen. Dezelfde dag stelde Martinus Verachtert en verklaarde boven de
voorstaande koopsom en hoogen alsnog te stellen twee hoogen en gedurende het schrijven
stelde Peeter Verachtert alsnog twee hoogen.
Item zo werd alhier voor eerst in “ de boere tange “ te koop gesteld zeker perceel hooiwas
gelegen in “ het staeckx “ onder Geel, rijdende en wisselende met Peeter Wuijts in “ den
hannekens hoek “ groot een zille. Palende oost, zuid, west en noord … (leeg) en heeft na
langdurige roepen daarvan den handslag of eerste geluk ontvangen Hendricus Peeters, om
en mits een som van honderd en vijftien guldens en stelde koper daarboven tien hoogen of
verdieren, present Jan Doos en Adriaen Verhestraeten als getuigen.
Op 27 januari 1770 compareerde Sieur G. Coomans ingezetene van Westerlo en verklaarde
bij signature op het voorzegde perceel hooiwas boven de koopsom en de verdieren alsnog te
stellen vijf hoogen of verdieren, present Amandus Helsen en Jan Dierckx als getuigen. Op 8
februari 1770 is het voorzegde perceel hooiwas ten eersten en ten tweeden en ten derde
stokslag verbleven aan Sieur G. Coomans.
Op den derde februari 1770 compareerde Jacobus Van Steenbroeck ingezetene van
Zammel onder Geel en verklaarde boven alle gestelde verdieren en koopsommen op het
perceel hooiwas genaamd “ het vriesbroeck “ gelegen onder Geel omtrent Zammel
waarvan koper en laatste hooger is Peeter Verachtert Michielssone alsnog te stellen vijftien
hoogen of verdieren, present Anthoon Cools en Adriaen Thijs als getuigen. Op acht februari
1770 zo is met den eersten, den tweeden en den derden stokslag het voorzegde perceel
gebleven aan Jacobus Van Steenbroeck voor de voorzegde koopsom en verdieren,
present Sieur Guilielmus Coomans en Peeter Peeters.
Item zo is te koop gesteld zeker perceel hooiwas gelegen als voorzegd onder Geel, rijdende
met de abdij van Tongerlo, groot een zille. Palende oost, zuid, west en noord ... (leeg). En
heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen of het eerste geluk Peeter ’t
Sijen Adriaenssone om en mits een som van honderd en vijf en twintig guldens en stelde de
koper bovendien tien hoogen, present Peeter Enenekens en Jan Doos.
Op 27 januari 1770 compareerde Sieur G. Coomans ingezetene van Westerlo en verklaarde
op het voorzegde perceel hooiwas boven de koopsom en verdieren alsnog te stellen vijf
hoogen of verdieren, present Amandus Helsen en Jan Dirckx. Op 8 februari 1770
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compareerde Peeter Seijen en verklaarde op het voorzegde hooiwas en verklaarde met den
tweeden stokslag alsnog te stellen één hooge en is met den derden stokslag koper
gebleven, present Peeter Peeters en Peeter Boeckx.
Item zo werd te koop gesteld zeker perceel dries gelegen tot ILLe onder Tongerlo. Palende
oost de straat, zuid en west ...(leeg) en noord Peeter Verbist, groot omtrent een half bunder,
en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Marten ’t Sijen om en mits
een som van honderd en vijftig guldens en stelde de koper zes hoogen, present Guiliam
Verachtert en Jan Doos getuigen.
De heide achter “ de jansheijde “ is verkocht met afroepen van Guiliam Verachtert om en
mits een som van zes guldens tien (stuivers) en stelde de koper twee hoogen present Peeter
Peeters …
Item zo werd te koop gesteld zekere heide gelegen aan of omtrent “ kivits dijck “ onder
Geel, groot omtrent honderd roeden, waarvan Marten Daems de helft heeft en heeft
daarvan den handslag ontvangen Adriaen Govaerts om en mits een som van vijf guldens
en stelde de koper drie hoogen, present Jan Siegers en Jan Cools als getuigen. Op 3
februari 1770 is met eersten, tweeden stokslag koper gebleven Adriaen Govaerts, present
Peeter Peeters en Peeter Boeckx als getuigen.
Item zo werd tot slot te koop gesteld zekere heide gelegen onder ILLe Tongerlo. Palende
oost de abdij van Tongerlo en heeft daarvan den handslag ontvangen na vele roepen Jan ’t
Sijen om en mits een som van twee en twintig guldens en stelde de koper bovendien vijf
hoogen, present Peeter Govaerts en Guiliam Verachtert als getuigen.
Tot slot zo is te koop gesteld “ de heijde “ liggende westwaarts van degene voorzegd
Palende oost ... (leeg). Om en mits een som van twaalf guldens en vijf stuivers aan Peeter
Ennekens, present Mr. Govaerts (Sebastianus) en Peeter Peeters als getuigen.
De ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Francis ’t Sijen Janssone een
som van veertig guldens op korting van zijn erfgoederen gelegen omtrent “ de nieuwe
hoeve “ onder Tongerlo. Actum 15 maart 1770. Francicus ’t Sijen.
Getelt op 22 februari 1770 aan den heer Blereau voor Francis Verlinden twintig guldens
acht stuivers op korting van de achterstallige korenpacht of geldhuur.
Akte N° 28

16 januari 1770

Compareerden Peeter Heijlen en Elisabeth Hendrickx beide gehuwden en ingezetenen
van Morckhoven op het gehucht “ Broeckhoven “, welke comparant verklaarde verhuurd te
hebben hun comparant huis, schuur, stal, hof, landen weiden en heiden, zo en gelijk
hetzelfde bij de verhuurder actueel werd bewoond en gelabeurd, samen groot vijf bunders en
dat om en mits een som van vijftig guldens voorlijf en negentien veertelen koren en een
veertel boekweit jaarlijks ... en dat aan Nicolaus Heijlen hun zoon, ten deze present die
hetzelfde in huur accepteerde ...
Item sal pachter ingevalle de verheurders niet en behaeghden te blijven woonen, jaerlijckx
daervoor moeten geven een pistool en 5 veertelen boeckweijde voor het leeglandt te
besaaijen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts
als getuige. Volgen verdere huur overeenkomsten.
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10 januari 1770

Testament:

In nomine Domini amen

Compareerde Adriaen Doos bejaarde jongman, ingezetene van Oevel, ziek liggende te bed,
welke comparant verklaarde bij deze zijn laatste wil te kondigen.
-

Eerst beveelde hij testateur dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde
aarde en kort na zijn overlijden zullen er moeten gecelebreerd worden om 21
guldens missen tot lafenis zijner ziel.

-

Dispositie, waarvan hij ten eerste legateerde en maakte aan Adriaen Doos
Janssone zijn bijen met toebehoren en vijftig guldens staande tot last van
Michiel Van Eijnde, dezelfde te hebben gelijk die aan hem waren ... en aan
Jan Doos zijn halfbroer ook 50 guldens voor zijn dienst ...

-

De haafelijke goederen en de compatente penningen verklaarde hij te geven
en te laten aan Maria Doos zijn zuster in volle eigendom en aangaande zijn
verdere kruisende renten en obligaties en ook zijn erfgoederen verklaarde hij
testateur deze te gunnen en te maken aan de voorzegde zijn zuster en na
haar dood aan haar drie kinderen voor den eigendom, op den last dat zijn
zuster moet betalen zijn begrafenis ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize en voor het ziekenbed van den
testateur, ter presentie van Cornelis Hendrickx en Martinus De Houwer geburen als
getuigen.
Akte N° 30

16 april 1770

Compareerden Jan Dirckx en Anna Vervoort beide gehuwden en ingezetenen van
Oosterwijk onder Olen Tongerlo welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan
Joseph Milants en Lucia Augustijnen gehuwden en ingezetenen van Nijlen bijvang van
Lier, eerst zijn huis en schuur en met den hof neffens “ de fliere haege “ met den kant
neffens Anna Verstappen tot aan “ het hooghveldt “ en tot met de kamer naast de straat
oostwaarts.
Item “Den Ilsen dries “ met “ den honinck “ zaailand en “ de oolense heijde “ dan dat den
verhuurder daaruit tien gewenten naast de noordzijde aan hem huurder wel bekent mits hij
hetzelfde heeft betreden en aan hem pachter zeer wel bekent is zo hij verklaarde, denwelke
hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som van acht tien guldens voorlijf en acht
veertelen koren jaarlijks te betalen ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verheijen en Jan Thijs
als getuigen.
Akte N° 31

22 april 1770

Compareerden Adriaen Heijlen Adriaenssone in huwelijk met Elisabeth Van Dijck inwoner
van Herenthout, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Jan Baptist
Audenrogh Adriaenessone, koster tot Morckhoven een som van honderd guldens courant ...
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ de guesels? heijde “
groot omtrent de drie zillen gelegen onder Noorderwijk. Palende oost Peeter Sterckx, zuid
Peeter Be... en de heer van Thielen, west “ het candaels “ en noord en secretaris Van Dijck.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Norbertus Oniaerts en Henricus
Peeters als getuigen.
De ondergetekende bekende ontvangen te hebben van Adriaen Heijlen de som van twee
honderd guldens courant met de verlopen (intresten) die er tot op heden dato deser, zodat
overzulks de voorstaande obligatie daarmede komt te cesseren dood en teniet nu en ten
eeuwige dage 13 maart 1780. Jan Baptist Audenrogh.
Akte N° 32

23 maart 1770

Testament:

In nomine Domini amen

Compareerden Jan Verachtert en Barbara Peetermans gehuwden en ingezetenen van
Oevel beide gezond van hart en met ons gaande en staande, welke comparanten
verklaarden bij deze hun laaste wil te kondigen en dat in de hierna 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 hun nagedaan worden een eerlijke uitvaart
met aan de guldebroeders en zusters het bier te geven, ieder een stuiversen
koek.

-

Komende tot de dispositie van de testatrice verklarende te prelegateren aan
Catharina Van Eeckhout zekere beemd genaamd “ den ka...bemdt ”

-

Komende tot dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als
de erfelijke verklaarden zij te gunnen en te geven aan elkaar in volle
eigendom den eerststervende aan de laatstlevende van hun beiden al
hetgene zij komen achter te laten moeten gaan en stellen op Anna Barbara
Van Eeckhout en Martinus Swolfs, nochtans wilde zij testarice dat haar
erfelijke goederen van haar zijde allen zullen gaan en succederen na haar
dood op de gelijke kinderen van Cornelis Van Eeckhout en Dimphna
Korsteaens zonder het ene meer als het andere ... Willende de testateurs
daar Paulus Van Eeckhout Cornelissone zal moeten vooruit hebben voor
een kerstgift waarmede den testateur was belast van zijn vader als kersten
peteren van den voorzegde Paulus Van Eeckhout, zekere beemd gelegen
op “ den hasen kant “ genaamd “ de loos “ onder Geel.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize van de testateuren, ter presentie
van (Jan) Franciscus De Bruijn en Wouter Bastiaens geburen als getuigen.
Akte N° 33

24 maart 1770

Compareerden Amandus Helsen Geeraertssone en Dimphna Helsen Peetersdochter
beide gehuwden en ingezetene van Damseinde aan de Voortkapelle onder de jurisdictie van
Westerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van eerwaarde
heer Vande Schilde proost van het besloten hof van Herentals genaamd de
Norbertinessen, een som van vier honderd guldens courant.
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve groot zes à zeven zillen, zowel weide als
land genaamd “ de dellen “. Palende oost de straat gaande van Oosterwijk naar Tongerlo,
zuid Peeter Diels, west Christiaen van Bijlen kinderen en noord ... (leeg). Alles onder
Tongerlo Oosterwijk. Tot slot zeker perceel schaarbos gelegen onder Oosterwijk. Palende
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oost Anna Verstappen, zuid Jan De Ceuster kinderen, west Egidius Oniaerts en noord
Egidius Vermeulen kinderen, groot omtrent vijftig roeden.
Aldus gedaan en gepasseerd aan de Voortcapelle ten huize van de comparanten, ter
presentie van Peeter Van Den Bolcke en Jan Helsen Adriaenssone als getuigen.
Akte N° 34

21 maart 1770

Testament:

In den naeme ons heere amen

Compareerden Peeter Wouters en Maria Theresia Heijlen beide gehuwden en
ingezetenen van Olen in het gehucht van Gerheijden, hij comparant liggende ziek te bed en
zij comparante in goede gezondheid, welke comparanten bekenden bij deze hun laatste wil
te kondigen en dat in de manieren 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
laatst levende van hun beiden.

-

Dispositie van al hun tijdelijke goederen, ten eerste hun haafelijke goederen
maken zij aan elkaar in volle eigendom en aangaande de erfelijke goederen
daarvan verklaarden zij testateuren te geven, gunnen, laten maken de volle
touchte en gebruik zijn of haars laatstlevende leven gedurende en na de
dood van de laatst levende de erfgoederen te gaan volgens de lokale
coustumen, op last en restrictie dat de laatstlevende verplicht werd hun
kinderen te samen verwekt eerlijk op te voeden ...

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van den
testateur op 21 maart 1770, ter presentie van Francisus Verhaert en Daniel Doos geburen
als getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 35

19 maart 1770

Testament:

in den naeme ons heere amen.

Compareerden Elisabeth Steurs en Jacobus Raijmakers beiden gehuwden en
ingezetenen van Heultje op “ de locht “ onder Westerlo, welke comparanten verklaarden bij
deze hun laatste wil te kondigen # beide gezond van herten en hun verstand, memorie en vijf
zinnen al wel machtig ...
-

Ten eerste beveelden zij dat hun lichamen begraven zouden worden in
gewijde aarde en het laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken
ter discretie van de laatst levende van hun beiden.

-

Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze zo wel de haafelijke als de
erfelijke goederen laten, maakten en gunden aan elkaar in volle eigendom en
met de volle touchte en na hun dood te succederen volgens lokale
coustumen, roepende hunne wederzijdse kinderen voor hunne legitieme
portie te vinden de voorkinderen van Jan Hooremans met haar testatrice
verwekt, uit haar testatrices erfgoederen op haar voorzegde kinderen
gesubdevolveerd met het afsterven van Jan Hooremans haar eerste man en
voor de kinderen van dit huwelijk uit de erfgoederen staande deze hun
aangekomen ende geacquireert ...
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Casserende dood en teniet al de voorgaande testamenten voor deze datum gemaakt. Aldus
gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van
Cornelis Geerewaerts en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen hiertoe geroepen.
Akte N° 36

29 maart 1770

Compareerde Marten Sprengers zo in eigen naam als in kwaliteit van voogd over zijn
zusters en broeders, welke comparant bekende en verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn
comparante hofstede met weiden, beemden, heiden en landerijen zo en gelijk hetzelfde
actueel in gebruik is geweest bij Peeter Wouters en Maria Theresia Heijlen en dat aan
Carolus Dillen en Catharina Storms gehuwden, welke comparanten verklaarden hetzelfde
pachthof te aanvaarden om en mits een som van zeventig guldens voorlijf en acht en dertig
veertelen koren, te weten acht veertelen koren aan de kinderen Jan Verboven en de
meerrest aan de verhuurders ...
Item sal pachter moeten betaelen alle munten reeele ende personele dorpslasten die er
gedurende sijne huere sullen gevraeght worden alwaer de verhuerders goederen gelegen
sijn in te gaen met de collecteur Peeter De Smedt van Kerstmis 1769 en also te eijndigen
met ’t scheiden ...
Compareerde ten deze mede Gommer Dillen ingezetene van Echelpoel dewelke verklaarde
zich als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter
Anthonis en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen.
Akte N° 37

4 maart 1770

Compareerde Michiel Boeckx Peetersone inwoner van Olen welke comparant bekende
ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Cluijts de som van twee honderd guldens
courant …
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel hooiwas gelegen in “ de steen voort “
onder Geel en hem bevallen bij scheiding en deling. Palende oost, zuid, west en noord ...
(leeg). Stellende voor onderpand zeker perceel erve genaamd “ den tongerleer “ groot
zestig roeden gelegen onder Oevel ...
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts
en Adriaen Boeckx als getuigen.
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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 5997 tot en met map 6010.
-

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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