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Index van de hierinne gebonden acten beginnende februarij 1771  
 

Nr. 1  Testament van Anna Verluijten en meester Josephus Philippus De 
Rubré gehuwden. 

 
Nr. 2  Procuratie verleden door die overste en anderen van den besloten 

hove tot Herenthals ten behoeve van den eerwaarde heere Vande 
Schilde, proost van hetzefde hof. 

 
Nr. 3  Obligatie van 100 gls. tot last van Franciscus Vermeerbergen en 

Catharina Verboven ten behoeve van Maria Willems, weduwe van 
Michiel Janssens. 

 
Nr. 4 Testament van Michiel Janssens en Dimphna Van Eijnde 

gehuwden. 
 
Nr. 5  Akkoord tussen Adriaen Van Lommel en Peeter De Bie 
 
Nr. 6 Testament van Peeter Doos en Anna Vissers. 
 
Nr. 7  Verhuring van een hofstede cum annexis door Clara Coenen aan 

Peeter Vranckx en Catharina Valgarens. 
 
Nr. 8 Publieke verkoop van een perceel erve door Joannes Daneels aan 

Peeter Verhaert. 
 
Nr. 9  Obligatie van 300 gls. tot last van Jan Gebruers en Anna Van 

Lommel ten behoeve van Jan Helsen en Maria Anna Vleugels. 
 
Nr. 10 Borg akte van 250 guldens aan Peeter Helsen, verleden door Jan 

Baptist Seijen. 
 
Nr. 11 Obligatie van 200 gls. guldens tot last van Maria Van Eijnde weduwe 

Jan ’t Seijen ten behoeve van het weeskind van Peeter Boeckx en 
Catharina Lauwereijs met name Maria Catharina Boeckx. 

 
Nr. 12 Akte van prestatie van eede gedaan door de overste van het 

besloten hof tot Herentals ...  
 
Nr. 13 Verkoop van een heide door Adriaen Govaerts aan Michiel Cluijts 

Jorissone. 
 
Nr.14 Akkoord tussen Cornelis Geerwaerts en Maria Cluijts ter eene en 

Michiel Cluijts cum suis ter andere zijde 
 
Nr. 15 Verkoop van een perceel hooiwas door Franciscus Cuijvers en 

Marten Heijlen cum suis aan Peeter Smets, item een heide aan Jan 
Smedts. 
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Nr. 16 Testament van Joanna Verherstraeten Peetersdochter inwoonster 
der Vrijheid Geel. 

 
Nr. 17 Testament van Jan De Busser en Anna Meir. 
 
Nr. 18 Verhuring van een hofstede cum annexis door Joanna Van 

Genechten aan Jan Van Hool. 
 
Nr. 19 Codecille van Jan Govaerts weduwnaar wijlen Christina Van 

Passel. 
 
Nr. 20 Declaratie verleden door Hendrick Ooms ten verzoeke van den 

eerwaarde heer proost van den besloten hove tot Herentals. 
 
Nr. 21 Verhuring van huizinge en annex erven door Henricus De Busser 

aan Anna Meir. 
 
Nr. 22 Verhuring van een hofstede cum annexis door Mr. Joseph De Rubré 

aan Adriaen Govaerts. 
 
Nr. 23  Akkoord tussen Dimphna Helsen weduwe Adriaen Wouters ter 

eene en Hendrick Meir en Elisabeth Wouters ter andere zijde. 
 
Nr. 24 Verkoop van twee derde parten in een hofstede door Joannes 

Wijckmans cum suis aan Peeter Bellens weduwnaar Jenne Van 
Wesemaal. 

 
Nr. 25 Verhuur van een huis en annex erven door Sieur Jacobs aan Jan 

Helsen. 
 
Nr. 26 Codecille van Mr. Josephus Philippus De Rubré. 
 
Nr. 27 Transport van meubelen door Wouter Bruijnzeels aan Adriaen 

Heijlen. 
 
Nr. 28 Verhuring van een hofstede met annex landen door Peeter Willems 

aan Franciscus Peeters 
 
Nr. 29 Akkoord tussen Juffr. Clara Janssens cum suis ter ene en Philippus 

Augustinus Bulto ter andere. 
 
Nr. 30  Obligatie van 700 guldens tot last van Peeter Bellens weduwnaar 

Joanna Van Wezemaal en Peeter Franciscus Bellens ten behoeve 
van het gasthuis van Herentals. 

 
Nr. 31 Een obligatie van 950 guldens ten laste van Adriaen Franciscus 

Cluijts en Theresia Verboven ten behoeve van Wilbrordus Bens. 
 
Nr. 32 Transport van een perceel land door Jan Leijs en Maria Peeters aan 

Franciscus De Backer en Joanna Elisabeth van Loije. 
 
Nr. 33 Een obligatie van 226 guldens ten laste van Gommer De Kepper en 

Maria Biermans, ten behoeve van Dilis Heijlen Adriaenssone. 
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Nr. 34 Een obligatie van 85 guldens ten laste van Jan Daems en Maria 
Catharina t’ Seijen ten behoeve van Jan Baptist Dils. 

 
Nr. 35 Testament van Dimphna Daems. 
 
Nr. 36 Akkoord en conditie tussen Joannes Baptista Stoop secretaris in 

Zoerle Parwijs ter ene en Joannes Franciscus Stoop ter andere 
zijde 

 
Nr. 37 Testament van Anna Maria Sprengers en Jan Grootjans 

gehuwden. 
 
Nr. 38 Een obligatie van 100 guldens ten laste van Peeter Van Elsen en 

Dimphna Cuijpers, ten behoeve van Peeter Verboven Janssone  
 
 

FINIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akte N° 1         9 februari 1771 
 
Testament:  In nomine Domini amen 
 
Compareerden Anna Verluijten en meester Josephus Philippus Du Rijbreu gehuwden en 
ingezetenen van Noorderwijk, zij comparante ziek liggende te bed en hij comparant in goede 
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen in de 
manieren hier volgende: 
 

- Eerst beveelden zij testateuren 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 willende dat inmediaet na 
ieders overlijden zullen gecelebreerd worden honderd missen tot hunne ziele 
lafenissen. 
 

- Willende ook dat er jaarlijks na de dood van hun beiden op den verjaardag van 
hun afsterven, zal gecelebreerd worden in de parochiale kerk van Noorderwijk 
een gezongen mis met het uitreiken van een veertel gebakken roggen brood 
aan de armen van Noorderwijk die dezelfde missen zullen horen en bijwonen 
waarvoor zal betaald worden dertig stuivers voor de mis met het zondags gebed 
welke penningen zullen moeten gevonden worden op zeker schaarbos gelegen 
omtrent “ de steenovens “ onder Noorderwijk gekomen van de erfgenamen Mr. 
De Bakker, alsook het koren tot het bakken van het hier voren gementioneerde 
brood. 

 
- Item prelegateerde, laten en maakten zij testateurs na hun overlijden dat aan 

Maria Elisabeth Wilms daar moeder af is Theresia Du Rijbré hunnen 
testateurs dochter vijfhonderd guldens courant eens voor haar getrouwe dienst 
aan de testateurs alreeds getoond en alsnog te verwachten. 
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- Item willende dat er na hun dood zal uitgereikt worden aan het capelleken 
omtrent “ de reepheijde “ vijf en twintig guldens eens, tot onderhoud van 
hetzelfde ter ere van de H. Maagd en Moeder Gods Maria genaamd “ den 
troost “. 

 
- Waarmede zij testateurs zijn gekomen tot de generale nalatendheid van al hun 

haafelijke en erfelijke goederen waarvan ze deze beiden maakten den 
eerstervende aan de laatstlevende van hun beiden in volle eigendom en met de 
volle touchte ... en na de dood van de laatstlevende zullen dezelfde goeden 
moeten gaan zo en gelijk als volgende. Eerst roepen zij testateurs hunne 
kleindochter Theresia Geerinckx Peetersdochter daar moeder van was 
Isabella Du Rijbré zeker huizinge met de hoven en de daar aangelegen groot 
een zille, gekomen van Jan Verheijen met een perceel land gelegen op “ de 
beekvennen “ onder Herentals in huur bij Adriaen Smits, ook zekere beemd 
genaamd “ den crommen bempt “ gelegen omtrent “ de voort “ onder 
Noorderwijk gekomen van Andries Wuijts, ook een perceel land genoemd “ het 
verrekens “ gelegen onder Noorderwijk groot een half bunder. Item een 
kruisende rente van honderd guldens courant staande tot last van Joseph Meer 
tot Buul onder Olen, insgelijks honderd guldens tot last van Jan Van Hove en 
Peeter Van Hove tot Buul, ook honderd guldens staande tot last van Louis 
Volders tot Westerlo, ook honderd guldens tot last van H. Peeters tot Grees 
onder Herentals. Tot slot vier honderd guldens tot last van Merten Goossens 
tot Oosterwijk onder Tongerlo dezelfde daar in instituerende na de dood van de 
laatstlevende voor haar legitieme portie om redenen dat dezelfde de testateurs 
nooit en heeft willen obedieren of enige eer of dienst bewijzen of te doen schoon 
hetzelfde van hun door hun en door oude verschillende maal is verzocht 
geweest. 
 

- Willende dat de rest van hun na te laten erfelijke goederen na de dood van de 
laatstlevende zal gaan en succederen op de kinderen van meester Willems en 
Theresia Du Rubré ... 

Depost hebben de testateurs gewild dat er na de dood van de laatstlevende aan de armen of 
heilig geest van Noorderwijk zal moeten gegeven worden honderd guldens eens tot lafenis 
hunner zielen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize en voor het 
ziekenbed van de testatrice, ter presentie van Geeraerdt Dirckx gebuur en Joannes 
Franciscus Oniaerts als getuigen.  
 
Akte N° 2         1 februari 1771 
 
Compareerde de eerwaarde Juffrouw Hieronima Van Doninck priorin, Jufrouw Augustina 
Van Der Haegen suppriorinne, Juffrouw Monica Seldenslach secretaresse en Juffrouw 
Josepha Costermans procurateresse religieuzen van het besloten hof der Norbertinessen 
binnen Herentals, welke comparanten verklaarden dat zij altijd den eerwaarde heer Van De 
Schilde hunnen tegenwoordigen proost, zijn gerechtigd geweest in alle wereldlijke en 
geestelijke affaires hunnen convente enigszins aangaande in het afnemen van alle 
voorgevallen en voor te vallen proc(essen) gelijk ook al de voorzaten van den heer proost 
hebben gedaan, waarom comparanten verklaarden dezelfde te hebben geconstitueerd en 
gevolmachtigd bij hun procuratie van datum 9 juli, gelijk zij dezelfde als nu anderzijds 
committeren, ingeval desnoods zijnde om te vervolgen zekere procedure die hunnen convent 
genoodzaakt is uit te staan in de Soevereine Raede van Brabant, leenhof van Brabant als 
elders tegen zijne Excellentie de heer Markies van Westerlo heer van Herselt, Graaf van 
Olen ten over en te samen van den derden boom aan en op het hier wassende op de 
goederen van hunne convent met macht om ten dien einde te substitueren naast zijn 
geconvenieerde zodanig advocaat of procureurs als tot het voorzegde proces zal vereist 
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worden en nodig zal wezen daarin vonnis te obtineren en generalijk en speciaal daarin te 
verrichten gelijk hem heer zal goeddunken en raad vinden, gelovende zij comparanten al 
hetgene door den voorzegde heer zal gedaan en verricht worden, altijd te zullen houden voor 
goed, vast en van waarde en belofte naar recht alwaar dat deze meer en specialer macht 
behouden als voor staat. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in het voorzegde besloten hof binnen Herentals, ter presentie 
van den eerwaarde heer Billemonts vicaris en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen.  
 
Akte N° 3         5 maart 1771 
 
Compareerden Franciscus Vermeerbergen en Catharina Verboven gehuwden en 
ingezetenen van Olen in het gehucht van Doeffen, welke comparanten bekenden ontvangen 
te hebben uit handen van Anna Maria Wilms weduwe Michiel Janssens ten deze 
bijgestaan met Hendrick Janssens haar schoonvader, een som van vijftienhonderd guldens 
courant # de helft van Hendrick Janssens en de helft van de weduwe. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker huis en hof en schuur met binnenveld achteraan 
gelegen genaamd “ het bremmeken “ achteraan gelegen, groot een bunder. Palende oost 
de notaris Oniaerts en Peeter Verbiest, zuid de Bulsestraat, west de erfgenamen Adriaen 
Lemie en de erfgenamen Peeter Wuits en de Plaets van Olen en noord de heer Intendant 
Bosquet. Item zeker perceel erve, zowel weide als land, genaamd “ den ovencot “ Palende 
oost Peeter Van Elsen, zuid Hendrick Meir erfgenamen, west de erfgenamen ... Smets en 
noord Hendrick Wouters, groot honderd en vijftig roede. 
 
Item zeker perceel erve genaamd “ de streep “, groot honderd dertig roeden. Palende oost 
Adriaen Bellens, zuid de straat, west den heer Bosquet en noord Jan Sprengers. Alles 
gelegen onder Olen. Tot slot een beemd gelegen tot Strateneijnde genaamd “ den crommen 
tijs “ groot een half bunder. Palende oost een straatje, zuid Michiel Wilms, west Merten 
Laenen en Henrick Baeten met het wederdeel. Item een perceel gelegen achter “ de steen “ 
... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
den eerwaarde heer L. Hockx (Lambertus) onderpastoor in Olen en Joannes Franciscus 
Oniaerts als getuigen. 
 
Depost is geconditioneerd dat den rentgelder de vijftienhonderd guldens zal mogen kwijten in 
drie afbetalingen, iedere afbetaling 500 guldens en den intrest van dien à rate van ...   
 
Akte N° 4         1 maart 1771 
 
Testament:    In nomine Domini amen  
 
Compareerden Michiel Jansens en Dimphna Van Eijnde gehuwden, ingezetenen van 
Bijlen onder Olen, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede 
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dat in 
voegen en manieren hier 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 de haafelijke als de erfelijke geven 
ze aan elkaar in volle eigendom en met volle touchte en na de dood van hun 
beiden zullen succederen volgens de lokale coustumen of landsrecht en dit op 
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last en restrictie dat de laatstlevende hun na te laten kind of kinderen eerlijk 
zullen moeten opvoeden tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke ouderdom en 
dan aan hen ieder een som van vijf en zeventig guldens te geven en ingeval van 
meerdere kinderen te verdelen in plaats van hun vaderlijke of moederlijke 
legitieme portie ...  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten huize en voor het ziekenbed van de testarice, 
ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts en Franciscus Heijlen als getuigen. 
 
Dit is het x handmerk van Dimphna Van Eijnde verklarende mits de incommiditijt 1 van kinde 
niet te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 5          9 maart 1771 
 
Compareerde Adriaen Van Lommel en Peeter De Bie ingezetenen van Olen, welke 
comparanten verklaarden overeen gekomen te zijn over het huis, weiden, landerijen en 
beemden gestaan en gelegen aan den Doeffensen heikant onder Olen, gekomen van 
Merten Van Lommel en Elisabeth Peeters en nu hun kinderen. 
 
Eerste akkoord en voorwaarden dat Peeter De Bie jaarlijks twintig guldens zal moeten 
geven zo lang als Jan Van Lommel Mertenssone bij hem zal wonen en zo haast zal komen 
te vertrekken of sterven zal hij dertig guldens moeten geven in voorlijf en vijftien veertelen 
koren en dat voor een termijn van negen jaren. 
 
En sal pachter de goeden moeten bevrijden tegen schaede ende sal pachter mogen slaegen 
op “ het cromwil “ onder Geel twee roeden rusch ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts 
en Ludovicus Verbiest.  
 
Akte N°         9 maart 1771 
 
Compareerden Adriaen Van Dijck inwoner van Zoerle en Jan Boon in huwelijk met Anna 
Van Dijck inwoners van Zoerle en Elisabeth Van Dijck onlangs weduwe, inwoonster van 
Herenthout Adriaenskinderen daar moeder van was Maria Van Gompel, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben van hun jongste broer Jan Van Dijck “ uitlander “ ieder een 
som van zes en vijftig guldens makende te samen een som van honderd acht en zestig 
guldens waarvan ze beloofden ieder jaarlijks een som van twee guldens voor intrest te geven 
(waarvan is competerende ... guldens aan Elisabeth Van Dijck, staande tot last van Peeter 
Verbiest alhier). 
 
Comparanten verbonden (voor deze rente) hun personen en goederen, roerende en 
onroerende waar en op welke plaats dezelfde zullen bevonden worden ... Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, present Joannes Franciscus 
Oniaerts en Franciscus Verhaert. Getekend: Elisabeth Van Dijck weduwe Jan Van Camp.  
 
Akte N° 6         13 maart 1771 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen  
 

 
 
1 Incommodatie: ongerief 
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Compareerden Peeter Dooijs en Anna Vissers beide gehuwden en ingezetenen van Oevel, 
hij comparant liggende ziek te bedde en zij comparante in goede gezondheid welke 
comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen: 
 

- Willende begraven te worden in gewijde aarde ... 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij ten eersten prelegateerden 
aan hun zoon Peeter Dooijs een opgemaakt bed en vijftig guldens geld, een 
nieuw kleed gelijk enen eerlijken jongen toekomt met de hardhouten kist te 
vinden na de dood van de testateur uit de haafelijke en erfelijke goederen ...  en 
dat in consideratie van zijn langdurige getrouwe dienst. 

 
- Dalende tot hun generale haafelijke en erfelijke goederen die zij aan elkaar 

maakten in volle eigendom en met de volle touchte, op last en restrictie dat hun 
zoon Peeter Dooijs zal moeten gegeven worden een koe en graan gelijk de 
getrouwden hebben gehad. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize van de testateuren, ter presentie 
van Jan Baptist De Backer en Geeraerdt Vande Ven geburen als getuigen hiertoe geroepen.  
 
Akte N° 7         21 maart 1771 
 
Compareerden Franciscus Cuijpers en Clara Coenen gehuwden en ingezetenen van 
Tongerlo, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparant huis, 
schuur met hof, weiden, beemden, landen en heiden gestaan en gelegen tot Zammel aan  
“ den broeckant “ alwaar actueel als pachter woonde Peeter Vranckx en Anna Catharina 
Valgaerens, samen groot omtrent drie bunders en een half, welke pachter ten deze present 
verklaarde het voorzegde huis cum annexis alzo in dank aan te nemen mits een som van 
één en vijftig guldens en drie en twintig veertelen koren jaarlijks en dat voor een termijn van 
zes jaar ... Aldus gedaan en gepasseerd op 21 maart 1771, ter presentie van Michiel 
Verachtert en Peeter Hemels. 
 
Akte N° 8          2 april 1771 
 
Conditie en voorwaarden waarop Jan Daneels Peeterssone burger der stad Brussel op 
heden 2 april 1771 verklaarde met publiek oproepingen door de notaris Oniaerts verkocht 
te hebben zeker perceel erve gelegen onder Poederle op “ den sitaert “ genaamd “ den wils 
akker “ groot omtrent een half bunder. Zuid de erfgenamen Jan Baptist Wilboorts, oost de 
erfgenamen G. Renders, west de erfgenamen Mattheus Daneels en noord de erfgenamen 
Jan Baptist Wilboorts en dat op de volgende condities:  
 
Heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter Verhaert Adriaenssone om en mits een som 
van honderd en tachtig guldens courant en stelde de koper bovendien nog tien hoogen of 
verdieren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van Cornelis Daneels en Geeraerd Michielsen als getuigen. 
 
Dezelfde dag compareerde Jan Michielsen Janssone dewelke verklaarde boven de 
voorzegde koopsom en de hoogen alsnog vijf hoogen te stellen, present Joannes Franciscus 
Oniaerts en Jan Helsen als getuigen.  
 
De ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Magdalena Michielsen een som 
van honderd en vijf en negentig guldens in voldoening van de voorzegde erfkoop. Actum 24 
april 1771. Joannes Daneels. 
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De ondergeschrevene bekende gelicht en opgebeurd te hebben van den notaris Oniaerts 
de bovenstaande som van honderd vijf en negentig guldens die bij hem in bewaring was 
geweest van den vier en twintigste april 1771 tot op achttien juni 1771. Joannes Daneels.  
 
Akte N° 9          2 april 1771 
 
Compareerde Jan Gebruers in huwelijk met Anna Van Lommel, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Jan Helsen Adriaenssone in huwelijk met Maria Anna 
Vleugels ook inwoners van aldaar een som van drie honderd guldens. Comparant stelde 
speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen onder Zoerle genaamd “ het vlasblok “. Oost 
Adriaen Soeters, zuid Jan Soeters, west de straat en noord de Heerstraat, groot een half 
bunder. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van Joannes Daneels en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen.  
 
Akte N° 10         15 april 1771 
 
Compareerden Jan Baptist Seijen Janssone inwoner van Zoerle Parwijs, welke comparant 
verklaarde zich te stellen als borg voor een som van twee honderd en vijftig guldens aan hun 
gelaten van Peeter Helsen hun grootvader en op heden door de voorzegde cautionaris ter 
presentie met de kinderen Joseph Wagemans en Anna Helsen gelaten bij testament en 
Peeter Helsen en Elisabeth Peeters volgens testament gepasseerd voor den notaris 
Oniaerts en getuigen op ... (leeg) waarvan deze is dienende voor volle kwijting. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Jan Van Castel. 
 
De ondergeschrevene Wilm Beijens in huwelijk met Anna Elisabeth Wagemans, Henricus 
Wagemans, Peeter Wagemans bekenden ontvangen te hebben van Jan Baptist Sijen 
ieder hun juiste part van de 250 guldens in den voorstaande akte vermeld en daaraan 
afgetrokken hetgene alreeds op korting hadden genoten hebbende den voorstaande Wilm 
Beijens. Ook opgetrokken het part van Catharina Wagemans en van Jan Baptist 
Wagemans zo dat dezelfden Jan Baptist Sijen onder zich maar behoud twee parten van de 
twee minderjarigen, met name Martinus Wagemans en Jan Franciscus Wagemans, 
diende deze overzulks pro partibus voor kwijting ... Actum Olen 27 november 1777. Present 
Amandus Verborghstadt  
 
Het paert van Frans blijft nog 27 – 0 dat hij moet trekken van Jan Baptist Sijen ende van 
Merten blijft 41 – 17.  
 
Akte N° 11         29 april 1771 
 
Compareerde Maria Van Eijnde weduwe van Jan ’t Sijen inwoonster van Oevel, welke 
comparante bekende schuldig te zijn aan en ten behoeve van het enige nagelaten weeskind 
van wijlen Peeter Boeckx den ouden en Catharina Lauwereijs met name Maria Catharina 
Boeckx een som van twee honderd en vijftig guldens courant waarvan deze is dienende 
voor volle en absolute kwijting. Voor welke kapitale penningen en de jaarlijks te vervallen 
intrest zij comparante zich verbond aan haar persoon en goederen, waar en op welke plaats 
dezelfde zullen bevonden worden en belovende altijd aanzocht zijnde te stellen speciale 
hypotheek ter contenemente van de rentheffers ...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten huize van de rentgelderesse op den 29 april 
1771, ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts en Joannes Van Kerckhoven als 
getuigen.   
 
De ondergeschrevene Adriaen Laureijs, voogd over de wees wijlen Peeter Boeckx en 
Catharina Laureijs bekende ontvangen te hebben van Michiel Sijen Janssone het 
bovenstaande kapitaal van twee honderd en vijftig guldens courant met de verlopen, zodat 
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dezelfde obligatie daarmede komt te cesseren dood en teniet nu en ten eeuwige dage. 
Actum Olen 28 december 1779.  
 
Akte N° 12          10 mei 1771 
 
Compareerden Hieronima Van Doninck vrouwe priorinne van het besloten hof van 
Herentals en Juffrouw Josepha Costermans procuratrice van hetzelfde besloten hof, welke 
comparanten verklaarden te rekwest van den eerwaarde heer G. Vande Schilde hun 
tegenwoordige proost dat dezelfde haar altijd de volle betredringe [toegang] gehad en nog is 
hebbende van alle papieren en documenten in hun archieven berustende en dat met liber 
acces dikwijls zonder bijwezen van ene of alle van hun beiden zodat het hem is toegestaan 
daaruit te halen en in te brengen alle documenten dienende tot de welstand en faveure van 
hun klooster, ingeval van noodzakelijkheid, verklarende verder zonder solemnele eed in 
handen mijne notaris, dat dezelfde niet weten of nooit hebben geweten welke documenten in 
hun archieven geweest zijn of nog zijn, waarvan den heer Graaf van Merode etc. heeft 
verzocht consignatie in zijn schrifture [geschriften] van persisteringe met verzoek artikel 36 
aan hun gecommuniceerd op den 23 april 1771, verklarende mits hun effectuering 
voorzegde constitueren en volmachtig te maken de procureur ... om te compareren voor de 
heer commissionairs van hetzelfde Leenhof van Brabant om aldaar te vernieuwen de 
voorzegde eed en in hun zielen te zweren gelovende al hetgene door hunnen 
geconstitueerde hier in zal worden gedaan en verricht altijd te zullen houden voor goed, vast 
en van waarde alsof zij zelf present hadden geweest, zonder hebben kunnen en te mogen 
doen om gelofte als naar recht.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen het besloten hof tot Herentals op den 10 mei 1771, ter 
presentie van Henderikus Van Brusselen en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13          24 juni 1771 
 
Compareerde Adriaen Govaerts inwoner van Tongerlo, welke comparant verklaarde 
verkocht te hebben zekere heide gelegen onder Geel omtrent “ de kivits heijde “, gekomen 
van Fr. ’t Sijen Martenssone. Palende oost Franciscus Helsen, zuid Jan Hermans kinderen 
tot Boekel, noord Dimphna Goublom en dat aan Michiel Cluijts Jorissone ten deze present 
die dezelfde koop accepteerde om en mits een som van elf guldens courant waarvan hij 
verkoper bekende voldaan te zijn. Aldus gedaan en gepasseerd op 24 juni 1771, ter 
presentie van Daneel Doos en Adriaen Coolkens als getuigen.  
 
Akte N° 14          29 juni 1771 
 
Compareerde Cornelis Geerwaerts in huwelijk met Maria Cluijdts ter ene zijde en Michiel 
Cluijdts zich sterkmakende allen inwoners van Olen, welke comparanten verklaarden tot 
akkoord en overeenkomst gekomen te zijn over alle geschillen die zij hadden over de 
goederen van Joris Cluijdts den jongen en Joris Cluijdts den ouden en dat in de manieren 
hiervolgende. 
 
Eerste akkoord dat de reparatie gedaan aan de schuur tot Schaetsbergen zal blijven aan 
Maria Cluijdts cum marito, alzo aan de goederen gekomen van den ouden Joris Cluijdts 
alsook den peerdenstal met de schobbe, schelften, houten ladders en alles wat tot de 
pachterije nodig is en gebruikt kan worden zonder aanzien van wie of wat. 
 
Ten tweede zal de rente van Jan Bogaerts gekomen, cesseren dienvolgens dood en teniet, 
gelijk ook in dezelfde natuur cesseerde en perimeert honderd en tien guldens, beroepen in 
de scheiding en deling. Ook de pretentie over vijftig guldens wisselgeld die den tweede 
comparant zegde gerepareerd te hebben aan de hiervoor beroepen schuur ...  
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Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Peeter Van 
Houtven en Emanuel Vanlinden. 
 
Akte N° 15          8 juli 1771 
 
Compareerde Franciscus Cuijpers in eigen naam, Marten Heijlen nomine uxoris 
gemachtigde van hun adherenten, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben zeker 
perceel hooiwas gelegen onder Olen in “ de slept “ groot een derdel rijdende met het 
Besloten hof van Herentals, met den H. Geest van Herentals en de weduwe Adriaen 
Peeters alias quabecqhe tot Westerlo en dat met publieke oproepingen op de conditie van 
Notaris - kopers last ... en dat aan Peeter Van Dijck Martenssone inwoner van Olen ten 
deze present dewelke verklaarde het voorzegde perceel hooiwas in koop met het geven van 
den handslag of eerste geluk in koop accepteerde en aan te nemen om en mits een som van 
honderd en tachtig guldens en stelde de koper bovendien twaalf hoogen of verdieren. 
 
Gelovende dienvolgens de verkopers hunne penningen genoten te hebben aan het 
voorzegde perceel geen eigendom meer te hebben. Ingeval van enige gebrekkelijkheid tot 
onderhoud en volbrengen van hetgene voorzegd te laten doen en condemnieren met kosten 
daarom te gereizen gelovende op de voorzegde conditie, is te koop gesteld zekere heide 
gelegen onder Olen aan “ de weve “ #groot honderd vijftig roeden, waarvan Wilm Meir de 
wederhelft in bezit heeft. Palende oost Peeter Meer, zuid Franciscus ’t Sijen, west “ de  
weve “ en noord Adriaen Bellens en heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Smedts om 
en mits een som van drie guldens. Jan Smedts stelde bovendien één hooge. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilleam Schuermans en Frans Veraert als 
getuigen. 
 
Op 29 juli 1771 compareerde Peeter Smedts Peeterssone en verklaarde op het voorzegde 
perceel hooiwas boven de koopsom en alle verdieren alsnog twee hoogen te stellen of 
verdieren, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Peeter De Ceuster. Op heden 26 september 
1771 de kaars van ‘s heerenwegen ontstoken zijnde bij consent van koper en verkoper is 
met den uitgang dezelfde koper gebleven Peeter Van Dijck als commandant van de 
voorzegde Peeter Smedts gelijk ditto. Coram de heer meijer Wilm Meir, Jan Molenberghs, 
Adriaen Heijlen, Peeter Helsen, Hendrick Verbist en Marten Bleirinckx schepenen. 
 
Ondertekend door: Peeter Cuijpers, Franciscus Cuijpers, Adrianus Cuijpers en Marten 
Heijlen in huwelijk met Maria Cuijpers hun sterkmakende van hun absente zusters kinderen 
van Cornelis Cuijpers en Catharina Oniaerts. 
 
Akte N° 16          12 juli 1771 
 
Testament:   In den naeme ons heere amen 
 
Compareerden Joanna Verhestraeten Peetersdochter inwoonster der Vrijheid Geel, alhier 
actueel binnen Olen ten comptoire mijn notariaat in goede gezondheid, welke comparante 
verklaarde bij deze haar latste wil te kondigen en dat in de manieren hiervolgende: 
 

- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en dat er na 
haar overlijden gecelebreerd zouden worden 50 missen van requiem tot lafenis 
van haar ziel, het laten doen van een begrafenis ter discretie van haar hierna te 
noemen erfgenamen. 
 

- Dispositie van al haar na te laten haafelijke en erfelijke goederen welke 
verklaarde zij te gunnen en te geven aan Peeter Verhestraeten haar broer in 
volle eigendom op last en restrictie dat dezelfde zal moeten geven aan zijn 
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dochter Joanna Maria Verhestraeten waarvan zij meter is al haar testatrices 
lijnwaad en klederen, goud en zilver tot haar lijf gediend hebbende. Dezelfde 
Peeter Verhestraeten haar enige en universele erfgenaam noemende. 

Dewelke zij mits deze is casserende dood en teniet doende alle voorgaande testamenten en 
ordonantien van laatste wil voor deze datum gemaakt en gepasseerd en wel speciaal haar 
testament gepasseerd met haar man Jan Vande Perre voor den notaris Van Gestel. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Jan Toremans als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 17         1 maart 1771 
 
Testament:  In nomine Domini amen 
 
Compareerde Jan De Busser en Anna Meir beiden gehuwden en ingezetenen van Olen in 
St. Bastiaen, hij comparant enigzins onpasselijk te bed liggende en zij comparante in goede 
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen in de 
manieren hiervolgende: 
 

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

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, den testateur in geval van zijn 
vooraflijvigheid roept zijn zoon van het eerste huwelijk met naam Fr. De Busser 
voor zijn vaderlijke legitieme portie dewelke hij zal moeten vinden uit de erfelijke 
goederen op hem gedevolveerd met het afsterven van de testateurs eerste 
vrouw. 
 

- Dalende tot de dispositie van al hun haafelijke goederen verklaarden zij deze te 
gunnen aan elkaar in volle eigendom en aangaande hun erfelijke goederen 
daarvan verklaarden den eerst stervende de laatst levende te gunnen, geven 
laten en maken de volle touchte ... en na de dood de erfelijke goederen moeten 
gaan op hun kinderen te samen verwekt op last en restrictie om ieder van hun 
kinderen gekomen zijn tot staat zal moeten geven vijftig guldens van hun 
legitieme portie ...  

 
- Derhalve willende dat hun renten obligatoir waarmede zij belast zijn zullen 

moeten gevonden worden op hun erfelijke goederen ... 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de 
testateur, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Jan Van Linden inwoner van Geel als getuigen. 
Mede ondertekend: Jan Van Hove. 
 
Akte N° 18          29 juli 1771 
 
Compareerde Joanna Van Genechten inwoonster van Olen, welke comparante verklaarde 
verhuurd te hebben aan Jan Van Hool in huwelijk met Catharina Verwerft zeker haar 
comparante hofstede gelegen tot Grijen [Gerheiden] onder Olen met de landerijen en 
beemden weiden en heiden zo en gelijk hetzelfde aan de voorzegde Jan Van Hool bekend 
is mits zijn actueel bezittende pacht die hetzelfde dienvolgens in nieuwe huur accepteerde 
om en mits een som van acht en twintig guldens voorlijf en negen veertelen koren ... Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Cornelis Verboven en Cornelis Cremers als getuigen. 
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Akte N° 19         9 augustus 1771 
 
Testament:  In nomine Domini amen. 
 
Compareerden Jan Govaerts Niclaessone weduwnaar van Christina Van Passel inwoner 
van Damseinde liggende ziek te bed “ met fractie aen been en leden sonder eenighe andere 
sieckte “ welke comparant verklaarde te lauderen en te approberen zijn testament 
gepasseerd voor mij notaris en getuigen met zijn huisvrouw op ...  (leeg) welke comparant 
verklaarde ten eerste te prelageren aan Theresia Govers zijn jongste dochter vijftig guldens 
eens en dat voor haar getrouwe diensten ... 
 
Item wilde en begeerde hij dat zijn voorzegde dochter na zijn dood zal mogen blijven wonen 
in zijn huis zoals hij het heeft bewoond en bepachterd en dat voor een termijn van zes 
achtereenvolgende jaren mits jaarlijks betalende vier en twintig guldens in voorlijf en acht 
veertelen koren ... Willende bovendien dat er door zijn gelijke erfgenamen zullen 
gecelebreerd worden vijf en twintig missen tot lafenis zijner ziel en dat te beginnen drie 
dagen na zijn begrafenis. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Damseinde ten woonhuize en voor het bed van den 
testateur ter presentie van Jan De Cordt en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20         16 augustus 1771 
 
Compareerden Hendrick Ooms inwoner van Olen Tongerlo, gewezen kerkmeester en 
collecteur of zogezegd borgemeester onder Olen Tongerlo oud over de veertig jaren, welke 
comparant verklaarde ter rekwisitie [vordering] van den Eerwaarde Heer proost van het 
besloten hof tot Herentals op den eed gedaan in het aankomen van zijn voorzegde ambten 
en waarachtig te wezen dat hij comparant en attestant nu geleden en gepasseerd vier jaren 
van op den avond van Sint Jan Baptist zijnde den 24ste juni is gearresteerd geweest van den 
dienaar van justitie van het Graafschap van Olen over het recht van den derden boom dat 
zijne excellentie den Heer markies van Westerlo pretendeerde op en aan duizend masten 
mutsaarts dewelke hij had gekocht onder het Graafschap van Olen en geschuurd 
[ondergebracht] in de schuur van Peeter Verbiest Janssone onder het Graafschap van Olen 
gedestineerd tot het brouwen van bier in de Brouwerij van zekere Guilleam Peeters 
wonende in de herberg genaamd “ de keijser “ in en onder het volle Graafschap van Olen in 
welke herberg alsdan den depondent als gearresteerd zijn domicilie heeft moeten kennen tot 
dat hij door cautie [borgtocht] heeft mogen en kunnen uitgaan, dat dezelfde is verobligeert 
geweest een conventie of akkoord te maken met zekere Jan Baptist Soeten als derden 
boomer van zijn eigendom en mits een somme van vier guldens courant en één gulden aan 
den dienaar van justitie voor alzo zijn genoemde devoiren van arrest als andersinds 
verklarende hij comparant en attestant deze zijne depositie hier gegeven zonder persuatie of 
inductie van iemand ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Emanuel 
Van Linden en Peeter Anthonis als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Depost verklaarde de voorzegde Peeter Anthonis laatste getuigen ter rekwisitie als voor 
verschillende malen betaald te hebben het recht van derdenboom ten tijde als hij was 
wonende onder Tongerlo Olen en hem wel indachtelijk te wezen dat hij heeft betaald het 
recht der derdeboom aan den dienaar van justitie binnen Olen, met name Merten Verwimp 
met en door een wolle slaapmutse zonder enige somme te kunnen zeggen ... Ter oorkonde 
heeft deze ondertekend ter presentie van Emmanuel Verlinden en Joannes Franciscus 
Oniaerts, datum als boven. 
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Akte N° 21         3 september 1771 
 
Compareerden Hendrick De Busser Janssone weduwnaar Elisabeth Cluijts inwoner van 
Larum onder Geel, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Anna Meer (Meir) 
weduwe van zijn vader zijn afspanning gelegen onder Olen genaamd “ St. Sebastiaen “, met 
al de gronden van erven hem competerende, zowel heiden, weiden, beemden als landerijen 
aan de huurster en verhuurder zeer wel bekend zo hij verklaarde en dat om en mits een som 
van vier en tachtig guldens jaarlijks en vier veertelen koren goed en leverbaar Mechelse 
maat en bovendien te betalen alle dorpslasten ... en dat voor een termijn van twaalf jaar en 
met zes jaar ieder zijn keuze te scheiden die scheiden wil, mits elkanderen een maand voor 
Bavomis op te zeggen. 
 
Item sal de huerder de voors. huijsinghe moeten onderhouden van vitsen ende plakken 
water ende wind drogen sonder laste van den verhuerder ende sal bovendien moeten leggen 
jaerlijx dertig busselen schutstroij ... Item sal de huerderesse moghen, cappen alle het 
schaerhout wassende aan de voors. erve uijtgenomen aen de Bransheijde welke den 
verhuerder reserveert ende soude de verhuerderesse ook moghen kappen alle vijf jaeren 
ende ingevalle den verhuerder wille woonen ende sine kosten profiteren gelijck sijn vader 
gesont sijnde heeft geprofiteert sal de heurderesse gestaen met vier en veertig guldens 
voorlijf jaerlijkx ende sal het aen den verheurder liber staen altijt te schijden ende 
huerderesse als het hen sal gelieven niet rabatterende à rate van tijdt dat hij bij deselve sal 
hebben gewoont. 
 
Item sal de huerderesse gedurende den tijdt dat den verhuerder bij haer sal woonen moeten 
laeten ofte doen repareren sijn lijnewaedt ende caussens gelijck sijn vader is geschiet ende 
in cas van enighe sieckte den verhuerder behoorlijck moeten dienen uijtgenomen de kosten 
van doctoor ofte chirurghijn ende alle hetgene buitens huijse sal moeten gehaelt worden ’t 
sijne laste ende sal moeten hebben gedurende sijn bijwonen den hoek en stoel gelijk sijn 
vader heeft gehadt sonder tegenseggen van iemant het welke den desen wordt gereserveert 
tot verhuerders behoeve ingevalle. 
 
Dit zegden partijen alzo te wezen hun contract van huur en conventie belovende hetzelfde 
wederzijds te zullen achtervolgen op pene als naar recht ... Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Oniaerts  en Adriaen 
Franciscus Cluijts als getuigen. 
 
Akte N° 22         10 september 1771 
 
Compareerde Mr. Joseph Du Rijbreu weduwnaar Anna Verluijten inwoner van 
Noorderwijk, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparante huis 
met nieuw gebouwde schuur met weiden en beemden, heiden en landerijen zo en gelijk 
hetzelfde actueel in gebruik is bij Franciscus Vermeerbergen genaamd “ den coninck van 
Spagnien “ gestaan gelegen onder het Graafschap van Olen onder het gehucht van Doeffen 
en dat aan Adriaen Govaerts inwoner van hetzelfde Olen en ten deze mede comparerende, 
die hetzelfde in huur accepteerde mits hetzelfde hem huurder zeer wel bekend is zo hij 
verklaarde en dat om en mits een som van tachtig guldens in voorlijf jaarlijks en in 
graanpacht zeven en dertig veertelen koren, goed en leverbaar koren en drie veertelen aan 
Anna Meer Jansdochter. De zeven en dertig veertelen jaarlijks te betalen in Lierse spijkers. 
 
Item of er enighe reparatie gedaen worden aen de huisinghe hij pachter de materialen 
achterhaelen de wercklieden den cost geven voor den afval. Item sal hij pachter jaerlijckx 
moeten verdecken vier hondert walmen stroij daer het nodig sal wesen op sijn behoorlijk 
gewicht deselfde te dienen ende den cost te geven … 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Gijsbert Vander Avert en 
Adriaen Thibax als getuigen. 
 
De bovenstaande huur is met consent van Mr. J. Willems als erfgenaam van Mr. J. P. Du 
Rijbreu gecontinueerd voor de drie volgende jaren te beginnen half maart 1775 en zonder 
verandering dan dat den pachter Anthoon De Bal 2 sucesseur van Adriaen Govaerts 
nomine uxoris dan dat hij pachter jaarlijks voor het leggen van seepasschen maar en zal 
mogen korten één ducaton zonder meer ... 16 juli 1771, getekend J. Willems. 
 
De voorstaande huur is met consent van huurder en verhuurder gecontinueerd voor zes 
volgende jaren te beginnen half maart 1778 en te eindigen half maart 1784 en van de 
landerijen half oogst daarop volgende als in voorstaande conditie zouden verdere 
veranderingen dan dat den huurder jaarlijks zal moeten leveren voor korenpacht drie loopen 
te betalen als in de conditie is uitgestoken en dat dezelfde voortaan niet meer zal korten van 
seepassen oft colen, maar zal dezelfde moeten leggen op zijn kost alleen, hetwelke alzo bij 
korting word geaccepteerd. Ter oorkonde ondertekend op 9 december 1777 J. Willems, 
Anthonij De Bal. 
 
Akte N° 23         25 september 1771 
 
Compareerde moeder Dimphna Helsen weduwe Adriaen Wouters inwoonster van Olen 
onder Tongerlo liggende te bed met “ een gestropieert ofte geforceerde litinaet aen haer 
been “ dienvolgende gepriveerd van te kunnen gaan, nochtans zeer gezond van hart, welke 
comparante verklaarde te geven en te transporteren van nu af in volle eigendom al haar 
meubliaire effecten, goud en zilver, gemunt en ongemunt die zij met haar afsterven zal 
komen achter te laten en ten dien einde bijgestaan met mij notaris in plaats van een voogd 
en dat aan Elisabeth Wouters in huwelijk met Hendrick Meir op last en restrictie nochtans 
dan de voorzegde Elisabeth Wouters haar moeder in hare “ geinsligeerden staet “ zal 
moeten alimenteren van kost en drank en alle nodig diensten gelijk zij transportante tot hier 
toe van haar voorzegde dochter omtrent de drie jaren heeft genoten en mits de transportante 
na haar dood zonder last van haar kinderen of kindskinderen eerlijk ter aarde te bestellen zo 
van uitvaart, begrafenis en andere pieuse werken zoals het ook geschied was met haar man 
Adriaen Wouters, welke Elisabeth Wouters ten deze bijgestaan met Hendrick Meir haar 
man en voogd verklaarde hetzelfde op al de voorzegde lasten en restricten te accepteren en 
in dank aan te nemen ... dit akkoord op restrictie dat de huur van het huis van de 
transportante, schuur, hof, landerijen en weiden zal continueren altijd voor den voorlijf en de 
korenpacht van zes jaar volgens de schriftelijke conditie daarvan zijnde gepasseerd voor mij 
notaris en getuigen op 17 januari 1766 ...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en J. Fr. Wuijts 
als getuigen. 
 
Akte N° 24         5 oktober 1771 
 
Compareerde Joannes Wijckmans aangestelde wettige voogd over de kinderen van 
Egidius Wijckmans en Anna Maria Bellens tot hetgene na beschreven geautoriseerde 
naast zijn broer zo hij verklaarde, allen ingezetenen van Rumst, land van Brabant en 
Gommarus Verdonck in huwelijk met Maria Michiels, Henrickus Fredericus Michiels en 
Jan Franciscus Michiels alle nagelaten kinderen van Jan Michiels en Catharina Bellens 
inwoners van Boom allen bejaard en hun zelve zijnde, welke comparant verklaarde pro 
indiviso verkocht te hebben aan Peeter Bellens weduwnaar wijlen Jenne van Wesemael 

 
 
2 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Anthonius De Bal x Anna Dimphna Goevaerts, nr. 644, pag 
131.  
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overzulks mede ten behoeve van dezelfde kinderen zeker twee derde in zekere hofstede 
gelegen onder Morkhoven als Noorderwijk, groot omtrent de tien à elf zillen, op conditie en 
bespreking dat hij Peeter Bellens zal moeten betalen alle onkosten door de kopers gedaan 
voor het aangaan dezer verkoop, ieder half en half. Welke Peeter Bellens verklaarde twee 
derde parten in de voorzegde huizinge cum annexis in koop te accepteren en aan te nemen 
om en mits een som van duizend guldens courant en stelde de koper bovendien op ieder 
part honderd hoogen of verdieren ...  
 
Op last dat de koper of laatste hooger zal moeten op zich nemen alle lasten daarop 
uitgaande en wel speciaal drie loopen koren jaarlijks aan den heer pastoor van Noorderwijk 
en een meuken min een half kwartier aan den onderpastoor ... Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Morkhoven, ter presentie van Peeter Heijlen en Adriaen Geijsels als getuigen. 
 
De ondergeschrevenen bekenden ontvangen te hebben van Peeter Bellens cum suis een 
som van twaalf honderd guldens courant in voldoening van de twee derde parten in de 
gelijke erfgoederen op “ de Graenstraet “ onder Morckhoven en Noorderwijk, gekomen van 
Marten Bellens. Actum 22 oktober 1771, present Peeter Heijlen en Gommarus Dens 
schepenen van Morkhoven. 
 
Akte N° 25         5 oktober 1771 
 
Compareerden Jan Helsen Martenssone in huwelijk met Maria Anna Huijsmans, inwoner 
van Zoerle op den Bergh, welke comparant bekende in huur aangenomen te hebben van 
Jan Jacobs burger der stad Antwerpen, zeker huis gestaan tot Damseinde onder Westerlo 
met omtrent een bunder land en een zille weide, zo hetzelfde actueel in gebruik is bij Marten 
Verstappen en de kinderen Peeter Sijmons en zijn tweede huisvrouw en dat om en mits 
een som van vier en vijftig guldens jaarlijks en vier koppels kiekens in vollen was en 
bovendien te betalen alle dorpslasten ... 
 
Compareerde ten deze mede Dimphna Douwen weduwe Marten Helsen de huurders 
moeder dewelke verklaarde haar als borg te stellen voor de jaarlijks huur ... Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van (Adrianus) Franciscus Heijns en Peeter Meer als 
getuigen. 
 
Akte N° 26         18 oktober 1771 
 
Testament:    In nomine Domini amen 
 
Compareerden meester Josephus Philippus Du Rubreij weduwnaar wijlen Anna 
Verluijten custos [koster] in Noorderwijk, ziek liggende te bed, welke comparant verklaarde 
te ratificeren, lauderen en approberen zijn reciproque testament met wijlen zijn huisvrouw 
gepasseerd voor mij notaris en getuigen op ... (leeg) en willende dat deze zijn naardere 
dispositie zal plaatsgrijpen ... 
 
Ten eerste gunde en gaf hij aan Theresia Du Rijbreu in huwelijk met meester Jacobus 
Wilms al zijn haafelijke effecten en als wat alhier van have is hebbende op last en restrictie 
dat dezelfde zullen moeten betalen alle onkosten gedurende zijn ziekte te gerijzen, zo van 
dienstbaarheden als andere en bovendien ook te betalen alle diensten van funeralia en 
andere pieuse werken in zijn voorschreven testament vermeld en bovendien alsnog honderd 
missen van requiem alreeds te beginnen den dag van zijn begrafenis en zal de voorzegde 
Jacobus Wilms met zijn huisvrouw te samen moeten geven na de dood van de codicillateur 
aan het dochterke van Sieur Petrus Geerinckx en Isabella Du Rijbreu een som van twee 
honderd guldens courant eens voor haar legitieme portie. Zijnde het part en deel in zijn 
nalatenschap in zijn haafelijke effecten ... 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk voor het ziekenbed van hem codicillateur 
ter presentie van J. Fr. Oniaerts inwoner van Olen en Geert Dierckx inwoner van Noorderwijk 
als getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 27         15 oktober 1771 
 
Compareerden Wouter Bruijnseels weduwnaar Catharina Van Dijck inwoner van 
Morkhoven, welke comparant verklaarde overgezet en getransporteerd te hebben aan 
Adriaen Heijlen al zijn haafelijke effecten zo van koeien, kalveren, paard, hooi, stro en 
granen zo en gelijk al hetzelfde hij heeft behouden en in bezit heeft met het afsterven van 
zijn huisvrouw, alleen gereserveerd comparants kleren en lijnwaad diende tot zijn lijf met het 
beste sluitende slot voor zijn huwelijk voorzien met het bedde laken en sargie en gelijk hij 
hetzelfde heeft en is gebruikende en dat om en mits een som van honderd en vijftig guldens 
courant, te tellen als het aan partijen zal gelieven op de restrictie nochtans dat hij zal hebben 
zijn bijwonen op dezelfde manier gelijk hij tot hiertoe heeft gehad zo lang het een partijen zal 
gelieven, welke Adriaen Heijlen ten deze mede comparerende verklaarde al de voorzegde 
haafelijke effecten, zowel de levende als dode daarvoor te accepteren en aan te nemen met 
de last van de haafschulden zo verschenen als te verschijnen op verdere restrictie dat hij 
Adriaen Heijlen de voorzegde penningen zal moeten tellen als het den eerste comparant zal 
gelieven ... en ingeval hij Wouter Bruijnseels bij den acceptant kwam te overlijden zo zal de 
voorschreven som van twee honderd vijftig guldens met zijn haafelijke effecten succederen 
op zijn enige dochter vermeld met de voorschreven Catharina Van Dijck of dezelfde 
representanten bij haar afsterven. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor 
van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Emmanuel Verlinden als getuigen. 
 
Den ondergeschreven Adriaen Heijlen Janssone daar moeder van was Catharina Van 
Dijck vertonende alhier een vereffening van Wouter Bruijnseels zijn stiefvader waarbij blijkt 
dat hij het voorzegde kapitaal hiervoor gementioneerd totaliter heeft voldaan, waarmede hun 
wederzijdse pretentie aangaande het voorgaande akkoord te cesseren dood en teniet, nu en 
ten eeuwigen dage, in teken der waarheid heeft deze insgelijks ondertekend met affixie van 
de voorzegde quitte dezen 19de juni 1776.  
 
Inliggende folio: ick bekenne voldaen te sijn van den haef ende van het ... dat Adriaen 

Heijlen met Wouter Hendricks bekent hij van allens aen Wouter 
Bruijnseels voldaen te sijn anno 1772 den 22 juli 

 
Akte N° 28         19 oktober 1771 
 
Compareerden Peeter Wilms bijgestaan met zijn voogd Peeter Cluijts, welke comparant 
verklaarde verhuurd te hebben zeker hun hofstede gelegen onder Olen in “ den hoeck “ met 
weiden, beemden en landerijen groot acht zillen en een half en vijf zillen hooiwas of groes 
[gras] zijnde ten dele dries, volgens het verklaren van den huurder ten deze present die de 
voorzegde huizinge met de landerijen, beemden en weiden accepteerde om en mits 
hetzelfde bij hem ten dele vijftien jaar in gebruik is geweest, om en mits een som van acht en 
twintig guldens geld in voorlijf en twaalf veertelen koren in korenpacht ... Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Jan Daems als getuigen. Mede 
ondertekend: Franciscus Peeters (huurder?) 
 
Akte N° 29         19 april 1771 
 
Compareerden Juffrouw Clara Janssens geestelijke dochter haar sterkmakende voor haar 
zusters dochter in huwelijk met Jacobus Putcijs ter ene zijde en Philippus Augustinus 
Bulto ter nadere zijde inwoners der stad Herentals, welke comparanten verklaarden samen 
tot akkoord gekomen te zijn over den boedel van de voorzegde Philippus Augustinus 
Bulto van zijn eerste huwelijk en dat in de manieren hiervolgend: Eerst verklaarde de eerste 



Notariaat Eg. Oniaerts 1771-1776 en notariaat J. F. Oniaerts 1776-1784 Pagina | 18 

 

comparant af te staan aan en ten behoeve van hem Bulto al de pretentie en recht dat zij met 
zijn dochter kon en mocht pretenderen in de meubelen en haave binnen den huize van hem 
Bulto en zijn eerste huisvrouw mits dat hij Bulto geen verder recht van eigendom aan het 
huis uit hoofde van zijn civile voorkinderen zou kunnen en mogen pretenderen en zal hij 
Bulto in prompitie tot rantsoenering van de haave van zijn voorkinderen alsnog moeten 
suplieeren een som van vijftig guldens courant ... Item zal hij Bulto jaarlijks moeten betalen 
voor het bouwen(?) der huizinge aan de eerste comparante een som van twee en dertig 
guldens jaarlijks ...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ter presentie van Adriaen Janssens 
en Martinus Truijts burgers der stad Herentals als getuigen. 
 
Akte N° 30         28 oktober 1771 
 
Compareerden Peeter Bellens weduwnaar Joanna Van Wesemael en Peeter Fr. Bellens 
inwoner van Morkhoven zo in eigen naam als in kwaliteit van voogden over hun zusters en 
broeders, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van de Eerwaarde 
moeder van het gasthuis binnen Herentals, mede bij weten en consent van de heer Wilms 
Licentiaat in de medicijnen en Martinus Vermiert als gekozen voogd uit het magistraat der 
stad Herentals een som van zeven honderd guldens courant ... 
 
Waarvoor comparant speciaal tot pand stelde zeker huis met hof, schuur en stallen, groot 
omtrent de dertig roeden gelegen op “ de Gruenstraet “ onder Morkhoven. Palende oost Jan 
Lauwerijs, zuid ‘s Heerenstraat, west Hendrick Naets en noord Christina Peeters. Item zeker 
perceel zaailand genaamd “ de zille “. Palende oost Jan Maes, zuid de straat, west en noord 
Marten Van Reusel ook gelegen onder Morkhoven. Tot slot “ het maijblok “ groot vier 
honderd en veertig roeden. Palende oost Peeter Boeckx, zuid ’ S Heerenstraat, west 
Christina Peeters en noord dezelfde. Alles los en vrij behoudens een veertel min een half 
kwartier koren aan het pastoreel huis tot Noorderwijk. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Herentals, ter presentie van Lauwrentius Berssemans en J. Fr. Oniaerts als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
De bovenstaande rente is gekweten met den intrest van dien aan de moeder Isabella 
Leijsen tot Herentals op zestien januari 1772 volgens quitte alhier overgebracht, waarmede 
deze komt te cesseren dood en teniet, nu en ten eeuwig dage. 
 
Akte N° 31         11 november 1771 
 
Compareerden Adriaen Franciscus Cluijts in huwelijk met Theresia Verboven inwoonster 
van Schaatsbergen, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben uit handen van 
Wilbrordus Bens inwoner van Larum onder Geel een som van negen honderd en vijftig 
guldens courant ... 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve gelegen in “ den honinck “ zowel weide als 
land, groot omtrent een bunder. Palende oost een straatje, zuid de Honinckstraat west 
Merten Menten erfgenamen en noord … Willems nomine uxoris. Tot slot zeker perceel weide 
gelegen in “ de langels “ onder Olen gekomen van Elisabeth Van De Goor groot honderd 
vijftig roeden. Palende oost Peeter Anthonis nomine uxoris Elisabeth Lemie, zuid Elisabeth 
Doos, west Anna Cluijts en noord Jan Thoremans. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Merten Heijlen als getuigen. 
 
Akte N° 32         16 november 1771 
 
Compareerden Jan Leijs in huwelijk met Maria Peeters inwoners van Echelpoel onder 
Herenthout, welke comparant verklaarde over te geven aan Franciscus De Bakker in 
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huwelijk met Joanna Elisabeth Van Loij inwoners van Herenthout zeker perceel erve zowel 
weide als land, groot omtrent een half bunder genaamd “ de wittegracht heijde “ Palende 
oost de erfgenamen Guilleam Peeters, zuid Peeter Coppers, west de vrunte en noord de 
erfgenamen Guilleam Van Hout, zoals hij hetzelfde had verkregen van Joanna Elisabeth 
Van Loij en dat om en mits een som van honderd guldens courant te betalen als het den 
retrocedent zal gelieven ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Egidius Heijlen en J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene Jan Leijs bekende ontvangen te hebben van de kinderen 
Franciscus De Bakker de som van twee honderd guldens in redemptie en afkwijting der 
obligatie in deze acte van transport vermeld, zodat dezelfde obligatie daarmede cesseerde 
en de som van transport is betaald gelijk ook den intrest der voorzegde obligatie. Actum Olen 
8 mei 1787. J. Fr. Oniaerts, Jan Leijs. 
 
Akte N° 33         16 november 1771 
 
Compareerden Gommer De Kepper in huwelijk met Maria Biermans inwoners van 
Herenthout, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Dilis Heijlen Adriaenssone 
een som van twee honderd en zes en twintig guldens ... 
 
Waarvoor hij Gommarus De Kepper is verbindende aan Dilis Heijlen zeker perceel erve 
gemijnelijk genaamd “ het claes blok “ gekomen van Balthasar Broeckx (Boeckx) gelegen 
tot Herenthout. Palende oost de Claesstraet, zuid de voorzegde Dilis Heijlen, west “ de grote 
ruijtsheijde “ en noord de erfgenamen Adriaen Smets ... Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Franciscus De Bakker (De Backer) en J. Fr. Oniaerts als 
getuigen. 
 
Akte N° 34         18 november 1771 
 
Compareerden Jan Dams en Maria Catharina Sijen inwoners van Damseinde onder 
Westerl, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Dils 
Peeterssone in huwelijk met Elisabeth Schoubroeckx, een som van vijf en tachtig guldens 
courant ... waarvoor de rentgelders erfelijk zijn overgevende en hypothekerende ad 
securitatum zeker perceel hooiwas gelegen in “ het zoels broek “ onder Parreweijs, groot 
een half derdel. Palende oost Peeter Van Borgstadt, zuid de Laek, west ...  en noord de 
erfgenamen Jan Van Leuvel. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. 
Fr. Oniaerts en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N° 35         14 december 1771 
 
Testament:  In nomine Domini amen 
 
Compareerden Dimphna Dams Jansdochter daar moeder van is Maria Sleekx inwoonster 
van Noorderwijk liggende ziek te bed, welke comparante verklaarde bij deze haar laatste wil 
te kondigen in de voege en manieren hier volgende: 
 

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

- Dispositie van al haar haafelijke en erfelijke goederen verklaarde zij testatrice te 
gunnen aan haar moeder dezelfde roepende haar enige en universele 
erfgenaam, met last van te doen celebreren twintig missen van Requiem tot 
lafenis van haar ziel. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize en voor het ziekenbed van 
de testatrice, ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts en Mr. Jacobus Wilms 
(Willems) als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 36         14 december 1771 
 
Compareerden Joannes Baptist Stoop secretaris in Zoerle Parrewijs ter ene zijde en 
Joannes Franciscus Stoop ter andere zijde inwoners van Parrewijs, welke comparanten 
verklaarden om te voorkomen alle geschillen die er tussen hun stonden te gerijzen na de 
dood van den eerste comparant en tussen de kinderen van den eersten comparant verwekt 
met Anna Elisabeth Wagemans, als mede tussen de voorzegde Anna Elisabeth 
Wagemans, ten dien einde overkomen en getransigeert te zijn in de manieren gelijk hier is 
volgende: 
 
Eerst verklaarde hij eersten comparant van nu af af te staan in volle eigendom aan den 
tweeden comparant zijn zoon, zeker huis met hof en binnengeleg zo en gelijk hetzelfde 
gelegen is. Palende oost en zuid de straat, west Franciscus Helsen en Franciscus Peeters 
en noord Joseph Van Kerckhoven, met alle renten daarop staande, mede alle chijnsen en 
dorpslasten en mits den eersten comparant daar niets zal mogen uitnemen nagelvast zijnde, 
waartegen hij tweede comparant van nu af in volle eigendom is overgevende ten behoeve 
van zijn vader en dezelfde zijn huisvrouw en de kinderen met de voorschreven Anna 
Elisabeth Wagemans verwekt, zeker perceel erve genaamd “ de meere “ ook gelegen 
onder Parrewijs, groot omtrent een bunder. Palende oost, zuid en west de pastorij van Zoerle 
en oost Cornelis Verbert, noord Isak Rochus en ... Van Kerckhoven en met de last daarop 
uitgaande van drie honderd guldens ten profijt van den Zielenboek daar op gecalliseert voor 
de wethouders van Zoerle Parrewijs verklarende dienvolgens den eersten comparant aan 
het voorzegde huis geen recht van touchte of eigendom meer te hebben of te behouden ... 
 
Belovende hij tweede comparant de voorzegde Anna Elisabeth Wagemans zijn stiefmoeder 
en haar kinderen van de voorzegde stuk land insgelijks te maken in vol recht en eigendom ... 
Aldus gedaan en gepasseers binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en J. Fr. Wuijts 
als getuigen. 
 
Akte N° 37         18 december 1771 
 
Testament:   In de naeme ons heer amen 
 
Compareerden Anna Maria Sprengers en Jan Grootjans beide gehuwden en ingezetenen 
van Oosterwijk onder Tongerlo 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: 
 

- Ten eerste beveelden ze dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde 
aarde en willende hun nagedaan te worden zes missen van Requiem tot lafenis 
hunner ziele. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel de haafelijke als de 
erflijke goederen aan elkaar gunnen in volle eigendom en volle touchte en 
gebruik op last en restrictie dat de laatst levende hun na te laten kind of kinderen 
eerlijk zal moeten opvoeden en onderhouden tot ze gekomen zijn tot een 
behoorlijke ouderdom en dan aan ieder te geven een som van vijf en twintig 
guldens. Ingeval van des testatrices voor aflijvigheid dat aan haar tegenwoordig 
dochterken zal moeten gegeven worden haar gouden kruis, hetwelke zij gezond 
zijnde heeft gedragen ...  
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Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testatrice, ter 
presentie van J. Fr. Oniaerts en Martinus Meus. 
 
Akte N°         18 december 1771 
 
Sterk beschadigde akte. Compareerde Peeter Van Elsen in huwelijk met Dimphna Cuijpers 
inwoners van Schaatsbergen onder Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben 
uit handen van Peeter Verboven Janssone een som van honderd guldens courant ... 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel zowel weide als land genaamd “ het oven cot “ 
gelegen onder Olen. Palende oost Marten Verluijten erfgenamen met een straatje zuid 
Peeter De Ceuster, west de kinderen Jan Vermeerbergen en noord het veldstraatje. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en ... De Ceuster als 
getuigen. 

 
 
 
 
 
 
  



Notariaat Eg. Oniaerts 1771-1776 en notariaat J. F. Oniaerts 1776-1784 Pagina | 22 

 

 
 
 
 
 
Akte N°         16 februari 1772 
 
Testament:  In den naeme ons heere Jesus amen 
 
Compareerden Catharina Laenen en Adriaen Matthijs beide gehuwden en ingezetenen 
van Oosterwijk Tongerlo, 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 
manieren hiervolgende: 
 

- Eerst beveelden zij testateuren het laten doen van begrafenissen en andere 
pieuse werken ter discretie van den laatst levende van hun beiden en willende 
hun nagedaan te worden na ieders aflijvigheid onmiddellijk honderd missen van 
Requiem tot lafenis hunner ziel. 
 

- Dispositie van hun goederen: waarvan ten eerste hij testateur maakte aan zijn 
zusters zoon met naam Adriaen Verstappen waarvan hij peter is na de dood 
van hun beide voor een gedenkenis zeker plek land gekomen van zijn ouders 
gelegen aan “ de voort “ omtrent de Voortkapel, opdat dezelfde zijn ziel 
gedachtig zoude zijn. 

 
- Item laat en maakt zij testatrice aan het zoontje van Franciscus Beirens ook na 

hun beider dood een som van vijftig guldens eens opdat dezelfde ook haar 
testatrices ziel gedachtig zoude blijven ...  

 
- Dalende tot de generale dispositie van hunne haafelijke en erfelijke goederen 

die ze maken aan elkaar met de volle touchte en na de dood van de laatst 
levende te succederen ieder op zijn vrienden volgens recht en lokale coustumen 
op last en restrictie dat de erfgenamen van haar testatrice en degene van hem 
testateur na de dood van hun beiden zullen moeten doen celebreren een 
gezongen mis van requiem in de kerk van Olen voor ieder met een miserere 
profundis en collectie altijd op de verjaardag van hun begrafenis of sterfdag op 
den last van daarvoor van ieders zijde te moeten stellen officiante cautie ten 
consentement van den pastoor van Olen voor hun vrienden en legatarissen ...  

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk Tongerlo voor het ziekenbed van den 
testateur op 16 februari 1772, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Jan Van Opstal als 
getuigen. 
 
Akte N°         26 februari 1772 
 
Compareerden Merten Goossens en Merten Heijlen als aangestelde voogden over de 
kinderen van Christiaen Goossens welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben 
zeker huis, dan alleenelijk gereserveerd de kamer voor Maria Snijers weduwe van de 
voorzegde Christiaen Goossens en haar kinderen met acht roeden erve te nemen uit het 
land om te gebruiken tot hof, en dat aan Cornelis van Der Linden en Anna Catharina 
Bellens gehuwden van Herenthout met de landerijen groot een bunder, met den hooiwas op 
“ den mosbergh “ om jaarlijks daar uit te steken een roede rus en dat om en mits een som 
van veertien guldens voorlijf en vijf veertelen en een half koren jaarlijks en voor het land van 
Egidius Goossens drie veertelen en een half (koren) en dat voor een termijn van zes jaar ... 
 

Not. 6012: 1772  
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Emmanuel Verlinden en J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°         13 maart 1772 
 
Testament:  In nomine Domini amen 
 
Compareerden Peeter Cempenaers en Anna Maria Vermeerbergen beide gehuwden en 
ingezetenen van Noorderwijk, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede 
gezondeheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun tijdelijke goederen gedisponeerd 
te hebben. 
 

- Ten eerste 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 laatst levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, waarvan zij ten eerste prelgateerden 
aan hun twee jongste dochter of hunne representanten ieder een som van drie 
honderd vijftig guldens makende samen zevenhonderd guldens te vinden uit de 
erfeleijke chijnsgoederen na de dood van beide testateuren en dat om redenen 
hun moverende. 

 
- Dispositie van hun generale haafelijke effecten en al wat van natuurlijke haave is 

daarvan wilden zij testateuren dat de laatst levende liberlijk zal behouden de 
gehele helft met het huwelijk voorzien gelijk de coustume lokaal mede 
brengende en komende tot de erfgoederen die ze aan elkander maken met de 
volle touchte en gebruik en na de dood van de laatst levende van hun beiden te 
succederen volgens landsrechten maar ingeval hun jongste dochter en degene 
daar op volgende geen prerogatief en wilde pretenderen in hun leengoederen 
willende dezelfde delen als chijnsgoederen zo zal het voorzegde legaat van 
zeven honderd guldens komen te cesseren en niet kunnen gepretendeerd 
worden ... 

Aldus gedaan en gepasseerd op 13 maart 1772 ten woonhuize van de testateuren, ter 
presentie van den Eerwaarde Heer Van Roij pastoor van Noorderwijk en Joannes Franciscus 
Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°         13 maart 1772 
 
Testament:  in nomine Domini amen 
 
Compareerden Peeter Smets en Elisabeth Michiels gehuwden en ingezetenen van 
Doeffen onder Olen, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede 
gezondheid, welke comparanten 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 andere pieuse werken ter discretie van de 
laatst levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ten eerste de testateur 
prelegateerde aan zijn zoon Martinus Smets zijn kleren en lijnwaad en de kist 
en dat in plaats huur en arbeidsloon verdiend. 
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- Item laat en maakt hij testateur aan zijn huisvrouw zijn haafelijke effecten op last 
en restrictie dat zij ingeval van zijn vooraflijvigheid zal moeten blijven 
huishouden en tesamen pachten en dezelfde houden ziek en gezond gelijk hij 
aan zijn eigen moeder zou hebben moeten doen, geven en laten genieten den 
besten hoek en bedde gelijk zij hiertoe heeft beslapen. De testatrice nu 
disponerende in geval van haar vooraflijvigheid laat aan haar man al haar 
haafelijke en erfelijke goederen en ingeval zij testatrice bij den voorzegde 
Martinus Smets zijn zoon niet en wilde blijven wonen, zal dezelfde in haar 
scheiden boven haar kleren en lijnwaad moeten hebben tachtig guldens eens, 
maar ingeval zij bij Martinus Smets bleef huishouden en bij malkanderen blijven 
wonen zo zal hij vrij zijn van de voorzegde tachtig guldens dewelke na haar 
dood zullen succederen met haar kleren en lijnwaad op den voorzegde 
Martinus Smets in volle eigendom. 

 
- Compareerde ten deze mede de voorzegde Martinus Smets zeer gezond, 

ingeval hij na de dood van zijn vader bij de testatrice kwam te sterven dat al zijn 
nalatenschap zal gaan en succederen op de testatrice ...  

Aldus gedaan en gepasseerd op 13 maart 1772, ten woonhuize van de testateuren onder 
Olen, ter presentie van Peeter Cluijts en J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°          3 april 1772 
 
Testament:   In den naeme ons heere amen. 
 
Compareerden Jan Verachtert Paulussone in huwelijk met Barbara Peetermans inwoners 
van Oevel alhier actueel binnen Olen, zijn verstand en memorie en vijf zinnen overal wel 
machtig mits zijn lichamelijke goede gezondheid, welke comparant verklaarde te lauderen en 
approberen zijn testament gepasseerd met de de voorzegde Barbara Peetermans zijn 
huisvrouw voor mij notaris en getuigen op 23 maart 1771 en als nu naarder declarerende zijn 
laatste en uiterste wil en om tevoorkomen alle kwesties die zouden kunnen ontstaan. 
 
Zo wilde en begeerde hij dat al zijn erfelijke goederen na de dood van hem codicillateur en 
zijn huisvrouw in vollen eigendom zullen gaan en succederen op Martinus Swolfs en Anna 
Barbara Van Eeckhout met macht om dezelfde na de dood van de laatst levende vrij te 
mogen verzetten, verkopen, vermangelen naar hun geliefte ... Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Peeter De 
Ceuster als getuigen. 
 
Akte N°         21 april 1772 
 
Compareerde Sieur G. Faes meijer van het dorp van Wiekevorst, Marten Heijlen ook 
inwoner van het voorzegde Wiekevorst, Amandus Helsen, Cornelis Verberckt, Franciscus 
Helsen Geeraerdtssone, Adriaen Douwen Peeterssone schepene en Jan Andries Van 
Borghstadt schepene van Parweijs van het voorzegde Parweijs Henrij Henrot, Peeter Van 
Borghstadt ingezetenen van Zoerle Parweijs allen als adherenten en geassocieerden in 
zekere procedure over het pontgeld van Parweijs te gaan aan de Princesse van Geel en van 
de meest gegoeden en dienvolgens contribuerende, ieder à rato in de gemeijne reëele en 
personele om geslagen en om te slagen dorpslasten die aldaar tot hiertoe zijn gemaand en 
gevraagd geweest en in’t toekomende zullen gemaand, geint en gevraagd worden, welke 
respectieve comparanten als principale gegoeden van Zoerle Parwijs te kennen zijn gevende 
hoe dat zij naast meer andere ingezetenen en gegoeden van aldaar op den 14 juni 1762 
hebben verleden aan Sieur Joannes Baptista Soeten secretaris van Olen notaris & zekere 
procuratie ten sure [verzekering] van in haar Majesteits Souvereinen Raad van Brabant 
rekwest te presenteren ten last van Mevrouwe Maria Louisa De Rohan Soubite douariere 
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de marsan als vrouwe des land en vrijheid van Geel over alzulk pretent recht van 
pontpenningen als zij aldaar wilde introduceren met macht van de zake ten definitieve te 
vervolgen waarin alreeds zo ver is geprocedeerd dat den Heere Borremans Raad en 
intendent der voorzegde Mevrouwe bij vonnis gegeven in de voorzegde Raad den 17 
september 1763 is geadmitteerd ten toon op de feiten bij hem ten proces geposteerd en de 
constituanten van den voornoemde Sieur Joannes Baptist Soeten als supplianten geheel in 
hun toon ter contrarie, waarbij den Souvereinen Hove aanmerkt en de gefondeertheid der 
supplianten hun bij movisie heeft geautoriseerd om dezelfde zaak ten koste van de 
gemeente te vervolgen tot dien gemerkt dat den voornoemde Souvereinen Hove bij 
appointement gemargeert op de verbalen gehouden in zake heeft gelieven te ordonneren 
aan den procureur Charliers dienende de supplianten van te doen consteren van 
behoorlijke procuratien van de erfgenamen of representanten van zijn meesters pendentelite 
overleden en mits de erfgenamen of representanten van enige dezelfde overledenen zijn 
wonende onder verschillende jurisdicties verre disterende van hetzelfde Zoerle Parwijs en 
overzulks heel oifficieel om daarvan te bekomen de geordonneerde procuratien als bij 
denzelfde appointementen, zo verklaren de respectieve comparanten bij deze tot hun eigen 
en privatieve kost te nemen alzulke parten en delen der kosten als de erfgenamen of 
representanten der overledene de voorberoepen procuratie mede verleden hebbende 
gehouden en geobligeert zouden zijn te betalen, zo in de kosten alreeds over hetzelfde 
proces gerezen als in degene bij vonnis definitief nog verder te gereizen op conditie 
nochtans van in hun geheel te blijven tegens dezelfde erfgenamen of representanten en wel 
namelijk van in hun geheel te blijven om dezelfde kosten en alle verdere verhalen ten laste 
ter gemeente, uit kracht van den gemelde vonisse gelovende al hetgene uit kracht dezer te 
geschieden te houden voor goed, vast en van waarde onder renuntiatie als recht alwaar het 
deze ampelder en specialer macht behoefde als voorzegt staat. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Westerlo ten huize van Adriaen Van Dijck op 
21 april 1772 in “ de clijn heijdeblom “ ter presentie van Adriaen Van Dijck en Adriaen 
Wilms als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°         28 april 1772 
 
Compareerde moeder Dimphna Helsen weduwe wijlen Adriaen Wouters eertijds molenaar 
op den Buulse molen, actueel inwoonster van Olen onder Tongerlo, en met mij notaris 
bijgestaan tot hetgene hier is volgende, welke comparant verklaarde de volmacht te geven 
en te maken aan Cornelis Gommarus Wouters, burger en ingezetene der stad Lier, zoon 
van Petrus Wouters voortijds molenaar binnen de voorzegde stad om ter rente te lichten 
binnen de voorzegde stad of elders een som van honderd guldens wisselgeld, met macht 
daarover rente te verlijden voor (de) wethouders der stad en bijvang van Lier of voor notaris 
en getuigen op zodanige jaarlijkse intrest als dezelfde met de geldschietster zal kunnen 
conveniëren met verdere macht om daarvoor te hypothekeren zijn gerecht part en deel in de 
erfelijke goederen van zijn vader van Adriaen Wouters en de comparante Dimphna 
Helsen, gelegen zo onder het Graafschap van Olen als onder de Heerlijkheid en jurisdictie 
van Tongerlo en Geel, dewelke pro indiviso actueel in touchte worden bezeten door de 
voorzegde moeder Dimphna Helsen, alles volgens het recht van devolutie op haar kinderen 
en haar kindskinderen gedevolveerd ... op last en restrictie dat de voorzegde Cornelis 
Gommarus Wouters zijn grootmoeder zal moeten vrij houden en ontlasten van den jaarlijks 
te vervallen intresten ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo ten woonhuize van de comparante ter 
presentie van Henricus Meir en J. Fr. Oniaerts geburen als getuigen. 
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Akte N°          3 mei 1772 
 
Compareerden Peeter Heijlen Adriaenssone in huwelijk met Elisabeth Janssens inwoners 
van Schobbroek onder Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben van 
Adriaen Verbiest inwoner van Tongerlo in “ het Hondtseijnde “ een som van twee honderd 
guldens courant ... 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve “ het bael “ gelegen tot Schobbroek 
onder Westerlo. Palende oost Peeter Diels, zuid de veldstraat, west Peeter Govaerts en 
noord de straat, groot drie zillen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van J. Fr. Oniaerts en Peeter De Ceuster als getuigen. 
 
Akte N°          15 mei 1772 
 
Compareerden Dimphna Peeters Peetersdochter in huwelijk met Jan Neijers alhier mede 
comparerende als man en voogd (inwoners van Olen), welke comparanten verklaarden 
verkocht te hebben aan Martinus Wolfs in huwelijk met Anna Barbara Van Eeckhout 
(inwoners van Oevel) zeker perceel erve gelegen onder de jurisdictie van Oevel, het eerste 
gelegen omtrent “ het renecout “. Palende oost de begijn T Sijen, zuid Jan Baptist De Win 
met “ de stijne caemer “, west Jan ’ T Sijen weduwe en noord Jan Vlegels, groot samen 
omtrent twee zillen en een half, zowel weide als heide Tot slot zeker perceel zaailand, zijnde 
de helft van het binnengeleg alwaar wonende is Peeter Vermerckt. Palende oost de begijn 
’T Sijen en J. B. De Win, zuid Jan Baptist De Win, west de straat gaande naar Tongerlo en 
noord de begijn ’T Sijen met haar huis, groot alles ingevolge scheiding en deling waartoe de 
verkopers hun zijn reserverende en dat met open conditie met hoogen en verdieren ...  
 
Welke Martinus Swolfs verklaarde de voorzegde twee percelen gekocht te hebben om en 
mits een som van drie honderd guldens courant en verklaarde bovendien alsnog te stellen 
zeven en negentig hoogen en verdieren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van Joannes Van Puijfelick en Emanuel Van Linden als 
getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Op den tienden mei 1772 voormiddag ten negen (uur) compareerden Jan Verachtert 
Pauwelssone den welke verklaarde op de voorzegde twee panden van erven boven de 
koopsom van drie honderd guldens courant en zeven en negentig hoogen alsnog te stellen 
drie hoogen of verdieren, ter presentie van Jan Baptist Soeten en J. Fr. Oniaerts als 
getuigen. Op 2 juni 1772 verklaarde Martinus Swolfs alsnog te stellen twee hoogen of 
verdieren ter presentie van Peeter Peeters en Jan Mertens schepenen. Dezelfde dag coram 
de voorzegde schepenen en meijer de kaars van ’s heerenwege ontstoken zijnde is met den 
uitgang dezelfde koper gebleven Martinus Swolfs om en mits de voorzegde som en al de 
ingestelde verdieren. 
 
Akte N°          16 mei 1772 
 
Compareerde Henrick Neijers, Peeter Neijers, Merten Neijers, Anna Neijers in huwelijk 
met Franciscus Verbuecken inwoners van Herentals, Marten Neijers actueel alhier binnen 
Olen, Elisabeth Heijlen in huwelijk hebbende Adriaen Neijers nu in huwelijk met Jan 
Baptist Janssens, welke comparanten verklaarden alzo vele kwesties stonden te gereizen 
tussen hun comparanten en Jan Neijers hun broer in huwelijk met Dimphna Peeters over 
de onkosten van de langdurige ziekte van hun vader en alimentatie die er mede alle gedane 
diensten gedurende dezelfde was weduwnaar gebleven van Maria Vermiert hun moeder en 
alzo dezelfde hun broederlijke vriendschap door enige proceduren niet en zochten te breken 
om redenen hun bekent, zo zijn zij geaccordeerd in de manieren hiervolgende: 
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Ten eerste verklaarden zij eerste comparanten aan Jan Neijers af te staan al hun actie, 
pretentie en eigendom die zij konden pretenderen aan alle nalatenschap van zowel de 
haafelijke als de erfelijke goederen waar dezelfde bevonden worden op last dat hij Jan 
Neijers aan ieder van zijn broers en zusters of representanten zal moeten geven een som 
van dertig guldens en bovendien moeten betalen alle onkosten van begrafenisse, welke Jan 
Neijers ten deze present verklaarde hetzelfde alzo te accepteren en in dank aan te nemen 
op last van alle chijnsen daarop uitgaande ingeval welke som hij acceptant zal tellen binnen 
drie à vier weken, welke eerste comparanten verklaarden de voorzegde som ontvangen te 
hebben aan de voorzegde goederen geen recht of eigendom meer te hebben ... etc. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Emmanuel Verlinden en Francisus 
Moons als getuigen. 
 
Akte N°          30 mei 1772 
 
Conditie en voorwaarden waarop Jan Verachtert Paulussone in huwelijk met Barbara 
Peetermans inwoners van Oevel op heden 30 mei 1772 publiekelijk zullen verkopen 
verschillende percelen van erven gelegen onder Olen omtrent Buul en dat op de condities 
hier volgende: 
 
Eerst soo werden alle de selve te coop gestelt om te verkoopen met hoogen ende verdieren 
naer den palmslagh ofte geluck, doende idere naer hooghe twee guldens courant, half tot 
profijt van de verkoopers oft leste hooger ofte hoogers alles contante munte volgens 
gewoonte alhier ... en half tot profijt van de verkoopers ... etc.  
 
Aldus zijn de condities publiekelijk voorgelezen binnen Buul ten huize van Jan Smets, ter 
presentie van J. Fr. Oniaerts en H. De Busser met menigvuldigen en hun borgen als 
getuigen. En is dienvolgens voor eerst te koop gesteld zeker stuk erve “ het bloxken “. 
Palende den H. Geest, zuid Peeter Verlinden, west Anna Maria Peeters en noord de straat, 
groot omtrent een half bunder, en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag 
ontvangen Amandus Van Hout, om en mits een som van twee honderd en vijftig guldens en 
verklaarde de koper bovendien alsnog te stellen vijf en twintig hoogen of verdieren, ter 
presentie van Guilliam Verachtert en Sebastianis Govaerts als getuigen. Depost stelde 
Adriaen Van Hove Gommarussone alsnog twee hoogen. Posterieur stelde Amand Van 
Hout alsnog vijf hoogen. Op heden 2 juli 1772 de kaars van ’s heerenwegen bij consent van 
koper en verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven de 
voorzegde Amant Van Hout voor de som en de hoogen als boven. Coram de heer meijer en 
de respectieve schepenen van Olen uitgenomen Hendrick Verbist. 
 
Ten tweede zeker perceel erve genaamd “ den verloren kost “. Palende oost Amand Van 
Hout en Merten Laenen, zuid de straat, west Peeter De Smet en noord Amand Van Hout, 
groot een derdel en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Merten 
Laenen, om en mits een som van drie honderd en zestien guldens en stelde de koper 
bovendien alsnog tiwintig hoogen of verdieren, present Guilleam Verachtert en Sebastiaen 
Govaerts. Op heden 15 juli 1772 de kaars van ’s heerenwegen bij consent van koper en 
verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven de voorzegde 
Martinus Laenen zonder enige verdere verhoging. Coram de heer meijer en de respectieve 
schepenen van Olen uitgenomen Peeter Helsen. 
 
Ten derde zeker perceel weide en land te aanvaarden half maart eerstkomende genaamd  
“ de langel “. Palende oost Jan Cools, zuid “ de groote langel “ gekomen van Jan 
Sprengers, west Jan Van Dijck en noord het straatje, en heeft daarvan den handslag 
ontvangen Martinus Soeten om en mits een som van honderd guldens en stelde bovendien 
zeven hoogen. Depost stelde Guilleam Verachtert één hooge. Posterieur Martinus Soeten 
alsnog één hooge, present J. Fr. Oniaerts en Sebastiaen Govaerts. Op heden 2 juli 1772 de 
kaars van ’s heerenwegen bij consent van koper en verkoper ontstoken zijnde is met den 
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uitgang dezelfde koper gebleven de voorzegde Petrus Martinus Soeten voor de koopsom 
en de hoogen als boven. Coram de respectieve schepenen van Olen uitgenomen Hendrick 
Verbist. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene Petrus Martinus Soeten de som van honderd negen 
guldens in voldoening der koopsom en verdieren van den voorstaande koop. Actum 2 juli 
1772. 
 
Akte N°          1 juni 1772 
 
Compareerden Adriaen Franciscus Cluijts in huwelijk met Theresia Verboven inwoners 
van Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Janssens 
voor en in de naam van Anna Maria Wilms zijn schoondochter een som van twee honderd 
en vijftig guldens courant ... 
 
Comparant stelde tot pand zeker stuk erve gelegen onder Olen in “ den honinck “ genaamd 
“ het pankens “. Palende oost de erfgenamen Jan De Busser, zuid Geert Laenen, west Jan 
Baptist Wuijts en noord Jan Gebroers. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van J. Fr. Oniaerts en Emmanuel Verlinden als getuigen. 
 
Akte N°          8 juni 1772 
 
Compareerden Jan Van Hout Janssone daar moeder van was Elisabeth Huijpens ter ene 
zijde, Anthoon Van Hout daar moeder van is Maria Lekens, Merten Vervoort in huwelijk 
met Catharina Van Hout en tot slot Peeter Van Hout Janssone van het tweede bedde ter 
andere zijde, welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn over het 
nalatenschap van Jan Van Hout hun gemeenschappelijke vader en Maria Lekens zijn 
tweede huisvrouw en dat in de manieren hier volgende: 
 
Ten eerste het akkoord als dat Jan Van Hout zoon van het eerste bedde zal moeten geven 
aan Merten Vervoort in huwelijk met Catharina Van Hout een som van één en dertig 
guldens tien stuivers eens hetwelke door de voorzegde Catharina Van Hout is genoten, 
verklarende insgelijks Anthoni Van Hout en Peeter Van Hout ook halve broeders van den 
voorzegde Jan Van Hout hun equivalent part en deel van alle haafelijke en erfelijke 
goederen te hebben genoten ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
J. Fr. Oniaerts en Amand Van Hout als getuigen. 
 
Akte N°          10 juni 1772 
 
Compareerde Amandus Eijckmans en Dimphna Cools beiden gehuwden en ingezetenen 
van Oevel, welke comparanten verklaarden verkocht en overgegeven te hebben al hun 
haafelijke effecten, koeien, paard, alle soorten van karren, ploeg en egge, hooi en stro alleen 
gereserveerd het graan van de oogst staande ten velde dan dat de transportanten en 
verkopers reserveerden het gebruik tot Kerstmis eerstkomende en van al de voorgenoemde 
haafelijke effecten en dat aan Peeter Luijten Janssone van des comparante tweede huwelijk 
ten deze present dewelke verklaarde al de voorzegde haafelijke effecten te accepteren en in 
koop aan te nemen om en mits een som van vier honderd guldens courant te betalen Sinte 
Peeter eerstkomende en belovende de comparanten bij hem te houden en te geven vrij en 
libere woning, kost en drank ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor 
van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Emmanuel Verlinden als getuigen. 
 
Akte N°          13 juni 1772 
 
Testament:  in nomine Domini amen 
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Compareerde Anna Peeters weduwe Cornelis Van de Poel inwoonster van Oosterwijk 
onder Tongerlo, welke comparante verklaarde bij deze haar laatste wil te kondigen op de 
volgende manieren: 
 

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

- In den eerste verklaarde zij testatrice van voor half maart 1772 verhuurd te 
hebben aan Adriaen Van de Poel en Jan Van de Poel beide haar zonen haar 
huis met de landerijen, weiden, beemden en heiden voor een termijn van zes 
jaar mits daarvoor jaarlijks te betalen aan haar testatrice of haar representanten 
zes en dertig guldens in voorlijf en veertien veertelen koren in graanpacht en 
bovendien te betalen alle dorpslasten en de voorzegde huizinge te onderhouden 
naar staat, daaronder begrepen “ den Ilschen dries “ voor weide of hooiwas ... 

 
- Item prelegateerde zij aan Adriaen Van de Poel en Jan Van de Poel honderd 

en vijftig guldens aan ieder te provinieren na haar dood uit haar haafelijke 
effecten op de conditie dat Jan Van de Poel en Adriaen Van de Poel samen 
zullen moeten pachteren gedurende den voorzegde termijn en alzo de 
huisvrouwe van Adriaen Van de Poel is doende de ” bestieringe “ van het 
huishouden ... 

 
- Komende tot de generale dispositie van haar nalatenschap zo van haafelijke als 

erfelijke verklaarde zij testatrice te roepen voor haar erfgenamen Jan Van de 
Poel en Adriaen Van de Poel ...  op last en restrictie van te moeten doen 
celebreren vijf missen van requiem tot lafenis van haar ziel ... ingeval enige van 
haar kinderen hiertegen wilden “ murmureren “ wilde zij dat dezelfde van hun 
zullen moeten concenteren en tevreden houden met hunne legitieme portie te 
vinden uit haar erfelijke goederen op hun gedevolveerd met het afsterven van 
haar man Cornelis Van de Poel ...  

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk Tongerlo ten huize van de testatrice, ter 
presentie van Adriaen De Ceuster en J. Fr. Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. De 
testatrice verklaarde mits haar ziekte en hoge ouderdom niet te kunnen tekenen dan met een 
kruisken. 
 
Akte N°          14 juni 1772 
 
Testament:  In nomine Domini amen. 
 
Compareerden Marten Goossens en Anna Barbara Roosbroeckx beide gehuwden en 
ingezetenen van Oosterwijk Tongerlo, zij comparante ziek liggende te bed en hij comparant 
in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze 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 
laatst levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun nalatenschap, waarvan ze hun haafelijke en erfelijke 
goederen aan elkaar maken in volle eigendom en met volle touchte en gebruik, 
op last en restrictie dat de laatst levende hun kind of kinderen eerlijk zullen 
moeten onderhouden naar macht en conditie totdat dezelfden zullen gekomen 
zijn tot hunnen volkomen ouderdom en dan aan ieder hetzelfde de som van 
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honderd en vijftig guldens te geven voor uitkoop der haave van den eerste 
afstervende der testateuren ... 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk, ten woonhuize van de testateuren, ter 
presentie van J. Fr. Oniaerts en J. B. Verheijen, geburen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°          11 juli 1772 
 
Scheiding en deling aangegaan tussen Emmanuel Verlinden in huwelijk met Maria 
Verboven en Josephus Verachtert en huwelijk met Anna Elisabeth Verboven 
Janskinderen daar moeder van was Christina Van Bijlen Peetersdochter en is bij 
preferentie geconsenteerd aan Maria Verboven in huwelijk met Emmanuel Verlinden 
bestaande voor de eerste kavel: 
 

- Ten eerst het huis met het binnenblok daaraan gelegen tot Gerheiden onder Olen, 
samen drie zillen. Palende oost de erfgenamen Peeter Verboven hun moederlijke 
oom, zuid Christiaen Bulckens, west Jan Cluijdts en noord de straat van Bijlen naar 
de Vierhuizen. 

- Ten tweede “ het voorste bijlenveldt “ groot ander halve zille. Oost Marten Willems, 
zuid Franciscus Goor, west Jan Cluijdts en noord Theresia Verluijten. 

- Ten derde “ het clootkens “ groot honderd vijftig roeden. Palende oost de straat zuid 
Amandus Van Hout, west Elisabeth Peeters en noord Marten Bellens. 

- Ten vierden is bevallen en gevoegd “ de voorste bruelen “ groot een half bunder. 
Oost de gemeente van Olen, zuid Jan Heijlen, west dezelfde en noord Marten Wilms 
Martenssone. 

- Ten vijfde “ de achterste bruelen “ groot ander halve zille. Oost Adriaen Boeckx zuid 
Catharina Bellens, west Nicolaes Bulckens en noord Hendrick Verbiest. 

- Ten zesde “ de mieren dellen “ groot een half bunder. Oost palende het straatje, 
zuid Maria Verboven, west de erfgenamen Jacobi Menten en noord ...  

- Ten zevenste “ de voorste gestelen “ van Peeter Papa, groot een derdel. Palende 
oost Peeter Van Dijck, zuid Jan Lanen, west “ de gemeente heijde “ en noord Jan 
Van Gansen. 

- Ten achtste “ de gestelen aen den pad “, groot tachtig roeden. Oost Jan Van Eijnde, 
zuid Cornelis Bellens, west Maria Bellens en noord Adriaen Franciscus Cluijdts. 

- Ten negenste “ de achterste gestelen “ groot een zille. Oost de erfgenamen Jan 
Verluijten, zuid Daniel Doos, west Joanna Van Genechten en noord “ de gemeente 
heijde “. 

- Ten tiende “ het voorste gruijm “ groot een zille. Oost Jan Van Gansen, zuid den 
loop, west de erfgenamen Anna Van Bijlen en noord de Nete. 

- Ten elfde “ den asbemdt “ groot een half bunder. Oost Jan Laenen, zuid Marten 
Laenen, west Hendrick Verbist en noord Peeter Janssens. 

- Ten twaalfsten, een heide gelegen omtrent “ den asbemdt “. Palende oost de 
erfgenamen van Jan Verbiest, zuid Jan Van Hove, west de straat naar “ den mos 
bergh “ en noord Hendrick Verbiest. 

- Ten dertienden “ het hooghgoor “, groot een zille. Palende oost de loop, zuid de 
erfgenamen van Peeter Hendrickx, west Hendrick Verboven en noord Anna Maria 
Verboven. 

- Ten veertiende en tot slot de heide gelegen aan “ den trappenbergh “ met de heide 
van “ de bulderbossen “ groot een half zille en moet deze kavel geven aan de 
tweede kavel honderd en vijftig guldens courant en alzo de opgaande bomen zijn 
gereserveerd zo staat de tweede kavel af haar part daarvan voor vijftien guldens 
eens.  

Tweede kavel bevallen aan Josephus Verachtert en huwelijk met Anna Elisabeth 
Verboven: 
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- Eerst zeker huis, stal, schuur, hof en binnenblok groot een derdel gestaan en gelegen 

tot Boeckel onder Olen. Palende oost “ den Boeckelsen aard “ zuid de erfgenamen 
van Adriaen Bellens, west Jan Van Eijnde en noord Peeter Hermans. 

- Ten tweeden zeker perceel land genaamd “ het tannens dries “ groot een derdel 
gelegen als voor [Boekel]. Palende oost en zuid Peeter ...  nomine uxoris west Jan 
Van Einde en noord Marten Van Bijlen. 

- Ten derde zeker perceel land genaamd “ de gestelen “ groot een derdel insgelijks 
daar omtrent gelegen. Oost Peeter Van Castel, zuid Catharina Verbist west Marten 
Van Bijlen en noord de erfgenamen Willem? Cluijts. 

- Ten vierden zekere weide groot omtrent een half bunder genaamd “ het breeven met 
den kant noordwaarts. Palende oost ... zuid Peeter Van Castel, west de erfgenamen 
Willem Cluijts en noord de erfgenamen Adriaen Menten. 

- Ten vijfde zeker perceel land met den hoek daaraan gelegen, genaamd “ het heij 
block “ groot samen honderd zestig roeden. Palende oost den Boeckelsen aard, zuid 
de Bijlenstraat, west Jan Van Doninck en Geert Bellens erfgenamen en noord Jan 
Van Hove. 

- Ten zesde zeker perceel land groot een derdel gelegen to Neerbuul onder Olen 
genaamd “ de schomme “. Palende oost Hendrick Vervecken en de erfgenamen J. 
B. Vande Plas, zuid den heer Bosquet, west Daniel Doos en noord de straat. 

- Ten zevenste zeker perceel weide genaamd “ den sulckerbergh “ groot vijftig 
roeden gelegen tot Boeckel. Oost Peeter Leirs, zuid Maria Elisabeth Verboven west 
den Boeckelsen aard en noord Jan Van Hove. 

- Ten achste zeker perceel land genaamd “ de goorkens “ gelegen omtrent “ den 
Meerensen aard “ groot honderd vijftig roeden. Palende oost Marten Verbist, zuid 
Anthoon Smolders nomine uxoris, west Marten Wilms en noord “ den Meerensen 
aard “. 

- Ten negensten zeker perceel weide genaamd “ de meeren “ groot een half bunder 
gelegen in “ de Meiren “. Palende oost de erfgenamen Anna Van Bijlen zuid de 
Meirdellenstraat, west en noord “ den Boeckelsen aard “. 

- Ten elfsten 3 de helft van zeker perceel beemd zuidwaarts, genaamd “ den poes 
bemdt “ groot voor deze helft ander halve zille. Palende oost “ de poesdijck “, zuid 
Jan Verbist, west Marten Cremers en noord Adriaen Coolkens nomine uxoris. 

- Item zeker perceel hooiwas genaamd “ den oosterdonck “ groot een zille, gelegen in 
“ den mommaert “. Palende oost Jan Meer, zuid Jan Cools, west Joseph Du Rijbreu 
erfgenamen en noord ... 

- Ten dertienden zeker perceel hooiwas genaamd “ het hooghgoor “ groot een zille 
gelegen in “ het hooghgoor “ onder Geel. Palende oost de loop, zuid Hendrick 
Verbist, west de erfgenamen Jan Vermeerbergen en noord Franciscus Momboors.  

- Ten veertienden zekere heide genaamd “ het mosselgoor heijken “ groot een half 
zille. Palende oost de helft van het straatje, zuid de erfgenamen Wilm Cluijts west 
den H. Geest van Geel en noord de erfgenamen Jan De Wolf. 

- Ten vijftienden en tot slot zeker perceel heide, groot twee honderd vijftig roeden 
genaamd “ de bondersche heijde “ gelegen onder Geel omtrent “ den pisberg “. 
Palende oost Adriaen Coolkens en Maria Wouters, zuid “ den Boeckelsen aard “ 
west Jan Van Bloijel en noord den heer Van Bijlen en heeft eenieder hiermede zijn 
gerecht aanvaard op den last van alle chijnsen daarop uitgaande malkander te 
helpen dragen tot Kerstmis eerstkomende, mits alle inkomsten gemeen blijven 
gedurende de huur van de tegenwoordige pachters ...  

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Cornelis Cluijts 
als getuigen. 

 
 
3 Ten tiende vergeten of foutief gesteld.  
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Akte N°         4 augustus 1772 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen. 
 
Compareerden Jan Baptist Ghilis inwoner actueel van Olen onder den gehuchte Doffen 
Geerhijden, ten huize van Peeter Verwimp onder den gehucht van Gerheiden ziek liggende 
te bed, welke comparant verklaarde bij deze zijn uiterste wil te kondigen en dat 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 zijn hierna 
te noemen erfgenamen. 
 

- Willende hem nagedaan worden na zijn overlijden honderd en vijftig missen van 
Requiem tot lafenis zijner ziel, daar het de erfgenamen zal believen. 

 
- Dispositie van al zijn na te laten goederen. Ten eerste maakte hij aan Anna 

Catharina Mertens Peetersdochter opdat dezelfde zijn ziel gedachtig zoude 
wezen een som van honderd guldens. Item legateerde hij aan Dimphna 
Huijpens Peetersdochter een som van vijftig guldens eens opdat dezelfde ook 
zijn ziel zoude gedachtig zijn. Item maakte hijn aan Anna Catharina Verwimp 
Peetersdochter een som van vijftig guldens eens. 

 
- Komende tot de dispositie van zijn generale nalatenschap zowel de haafelijke 

als de erfelijke, zo verklaarde hij testateur te roepen Peeter Verwimp en Peeter 
Huijpens zijn neven voor de touchte gedurende hun leven en na de dood van 
hen beiden op hun respectieve kinderen, zonder het ene meer als het andere, 
voor den eigendom op last en restrictie dat dezelfde na het eindigen van de 
touchte een som van vijf en twintig guldens eens zullen moeten geven aan 
Michiel Verwimp Peeterssone voor prelegaat, dezelfde roepende en 
instituerende pleno jure institutonus met macht aan Peeter Verwimp en Peeter 
Huijpens om de opgaande bomen te gebruiken en den moer te verkopen ...  

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen tot Gerheiden, ten woonhuize en voor het 
ziekenbed van den testateur, ter presentie van Peeter Barré en J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°         18 augustus 1772 
 
Compareerden Emmanuel Verlinden en Maria Christina Verboven beide gehuwden en 
ingezetenen van Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen 
van Adriaen Coolkens als voogd van de weeskinderen van Geeraerdt Wouters en Anna 
Van Nijlen ten overstaan van Hendricus Meer mede voogd, een som van twee honderd 
guldens courant ...  
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel erve, zijnde weide genaamd “ de bruelen “ 
groot een half bunder. Palende oost “ den gerheijenssen aard “, zuid en west de kinderen 
Adriaen Van Genechten en noord Marten Willems gekomen van Jan Lemmens. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Marten Heijlen als 
getuigen. 
 
Akte N°          22 augustus 1772 
 
Compareerden Joanna Tops ten deze bijgestaan met Augustinus Bosschaerts als voogd, 
actueel inwoonster van Echelpoel, welke comparante verklaarde aan Joseph Cautereels 
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verhuurd te hebben zeker haar comparants huis, hof, schuur, landerijen en weiden, 
gereserveerd de kelderkamer, dewelke de pachter niet mag gebruiken om schade te 
eviteren, en dat om en mits een som van dertig guldens voorlijf en vijf veertelen koren 
jaarlijks ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van Peeter Barré en J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°         26 augustus 1772 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen 
 
Compareerden Jacobus Raedemaeckers en Elisabeth Steurs beide gehuwden en 
ingezetenen van Zoerle Westerlo aan de heide genaamd “ de loecht “ gehucht van Heultje, 
zij comparante enigszins onpasselijk en hij comparant in goede gezondheid, 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 
laatst levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel de haafelijke als de 
erfelijke goederen aan elkaar maken in volle eigendom en met volle touchte en 
gebruik en na de dood van de laatst levende te succederen volgens landsrecht 
of lokale coustumen ... 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateuren, ter presentie van Petrus 
Franciscus Oniaerts en Peeter Van (de) Pas ingezetenen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°         2 september 1772 
 
Compareerden Elisabeth Van Thielen daar moeder van leeft Maria Catharina Dams in 
huwelijk met Andries Helsen, inwoners van Busschot, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben uit handen van Peeter Deckers, Adriaen Deckers en Anna Deckers 
Adriaenskinderen, een som van twee honderd guldens courant ... 
 
Comparante stelde speciaal tot pand haar comparants kindsgedeelte gelegen onder 
Wiekevorst op “ de hoogbraecke “. Compareerde ten deze mede Maria Catharina Daems 
Jansdochter dewelke verklaarde te desisteren van haar recht van touchte hetwelke zij is 
hebbende op de gedevolveerde erfgoederen ter concurrentie van de voorzegde twee 
honderd guldens ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst, ter presentie van J. B. 
Oniaerts en Jan Van Kerckhoven, getuigen. 
 
Akte N°         3 september 1772 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Compareerden Anna Cluijdts bejaarde dochter daar vader van was Merten Cluijdts en 
moeder Catharina Boogaerts, geboortig van Olen actueel alhier binnen Herentals ten huize 
van Guileam S’Jongers, enigszins onpasselijk, welke comparante verklaarde bij deze haar 
tijdelijke goederen gedisponeerd te hebben. 
 

- Ten eerste wilde zij dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en 
het laten doen van een begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van de 
hierna te noemen erfgenamen. Willende dat kort na haar overlijden zullen 
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gedaan worden drie honderd missen van requiem om tot haar en haar ouders 
zielen lafenissen. 
 

- Dispositie van haar tijdelijke goederen zowel de haafelijke als de erfelijke 
verklaarde zij testatrice te gunnen en te maken voor een vierde part aan haar 
broer Jan Cluijdts en voor een vierde deel aan Adrianus Franciscus Cluijdts 
ook haar broer. Item ook een vierde deel aan Maria Elisabeth Cluijdts in 
huwelijk met G. S’Jongers en voor een vierde deel aan het kind van Elisabeth 
Cluijdts daar vader van leeft Hendricus De Busser op last dat het voorzegde 
vierde kind geen gebruik zal mogen hebben voor den ouderdom van twintig jaar 
maar zal hetzelfde gebruik zo lang toekomen aan haar voorzegde broers en 
zusters ... 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals ten woonhuize van de testatrice ter presentie 
van Geert Laureijs en Martinus Verstijlen sadelmaeker van zijnen stiel, burgers alhier. 
 
De ondergeschrevenen bekenden het voorzegde testament te accepteren en verklaarden 
dezelfde te achtervolgen en voor het vierde part inkomen van het kind van Elisabeth 
Cluijdts daar vader van is Hendrick De Busser te zullen doen celebreren ziele missen voor 
haar testatrice en haar ouders zielen lafenissen. Jan Cluijts, Guilelmus Sjongers en 
Adriaen Franciscus Cluijts. 
 
Akte N°         5 september 1772 
 
Compareerden de heer Joannes Baptista Nelis secretaris van Bouwel actueel binnen 
Herentals, welke comparant verklaarde hoe dat hij comparant zich gemoveerd vindt hoe dat 
hij comparant bevindt in zijn testament gepasseerd voor de notaris Fontijn en getuigen 
binnen Herenthout op den … (leeg). 
 
Dat hij in hetzelfde heeft geroepen de twee kinderen van den heer Petrus Josephus Van 
Tendeloo in zijn leven Schout van Bouwel, Maria Josepha Van Tendeloo en Clara 
Antonia Van Tendeloo en alzo dezelfden bij abuis met hunne voorzegde namen daarin niet 
zouden geschreven zijn. Redenen dat den comparant geen andere mening heeft gehad dan 
te roepen Maria Josepha Van Tendeloo. Peeter Josephus Van Tendeloo verklaarde 
verder deze te hebben gedaan om te voorkomen alle kwesties ter dien oorzake zouden 
kunnen ontstaan in enige murmuranten direct of indirect hun daarmede wilden behelpen dat 
dezelfde zullen zijn gepriveerd van al hetgene zij anders zouden kunnen mislopen uit zijn 
testament van laatste wil ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van den Eerwaarde heer Wilms 
Pbr en Jan Peeters als getuigen. 
 
Akte N°         10 september 1772 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen 
 
Compareerden meester Marten Menten Martenssone inwoner van Olen aan “ het otter 
ven “, enigszins onpasselijk, welke comparant verklaarde bij deze zijn laatste wil te 
kondigen. 
 

- Beveelde ten eerste en vooral dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde 
aarde met een eerlijke uitvaart. 
 

- Dispositie van zijn na te laten haafelijke goederen alsook zijn erfelijke goederen 
bij deze machtig van te disponeren, heeft mij ter hand gesteld zeker besloten 
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testament op drie differente plaatsen toegenaaid met rode wasse verheldende ... 
in zijde plique toegeplakt met rode wasse of lak zonder opdrukking van signette 
in al hetwelke hij verklaarde zijn uiterste (wil) gedeclareerd te hebben, het welke 
hij wilde dat na veertien dagen na zijn dood zal worden geopend en alzo zal 
moeten worden achtervolgd hij zij bij vorm van testament codecille, donatie 
causa mortis vel inter vivos op zodanige manier als iemands laatste wil ...   

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize ... Ter presentie van Peeter Torfs 
en Jan Verwimp als getuigen. 
 
Inliggend het geopende testament:  
 
Testament van Meester Marten Meijnten Martenssone, bejaarde jongman, inwoner van 
Oolen aan “ Het Otterven “, ten huize van Wilm Meir zijnde het stamhuis van zijn ouders 
zaliger, memorie.  
 
Den Naem des heeren zij gebenedeijt in der euwigheijdt. Een ieghelijck zij kennelijck dat in 
den jaere van duijsent seven hondert 72 op den 9ste september des selven jaers als dan ick 
Martinus Menten eenighsints sieckelijck maer wel bij mijn verstant godts loft alsoo ick niet 
en hoop uijt dese wereldt te scheijden voor ick gedisponeert heb van mijne tijdelijcke 
goederen bij godt almachtigh verleent. 
 
In den eersten bevele mijne ziele aen godt als die sal comen te scheijden uijt mijn lichaem 
aen godt almachtigh maria sij gebenedijde moeder ende aen het heel hemels heir ende mijn 
lichaem om begraeven te worden ter gewijder aerde bij mijne voorvaders op het kerckhof 
met een tamelijcke uijt vaert naer staet ende op den dagh van mijne begrafenis ofte uijt vaert 
vijf missen voor mijne ziele. 
 
Comende hier mede tot de dispositie van mijne tijdelijcke goederen waervan ick meester ben 
om te disponeren maecke voor eerst mijne have alles wat in have bestaet in vollen 
eijgendom aen Willem Meir mijnen swaegher om daermede te doen sijnen liberen en vrijen 
wille mits bekostingen de begrafenis en uijtvaert (en) uijt coop bij den marquis dit is hier 
sijnen last. 
 
Ende comende tot dispositie van mijne erfgoederen waer en tot wat plaetse die gelegen zijn 
nu tegenwoordigh hebbende ofte naer mijne doodt verkrijgende maecke ick hem de volle 
touchte om sijn leefdaghen pijs ende vredelijck te mogen gebruijcken uijt genomen ket 
plexken op het slept het welck ick maecke aen Hendrick Meir maer eerst en voor al sal 
Willem Meir vermogen of te vercoopen de russen in den tijdt binnen de drij jaeren # naer 
mijne doodt, sal gelijkelijck het gelt daer af komende moeten gedeijlt worden onder hun 
vieren te weten Willem Meir, Merten Meir, Anna Maria Meir ende Maria Anna Meir ende 
dit voor Willem Meir op den last ende conditie dat hij aen Merten Meir sal moeten geven 
twee hondert guldens currant gelt als dat hij welck voorsegde capitael Willem Meir sal 
moeten geven als hij tot eigen staet sal comen ende aen Anna Maria Meir hondert guldens 
ende aen Maria Anna Meir oock hondert guldens, maer ingevalle iemand van hun drijen 
quam aflijvigh te worden sullen sonder kinderen ofte eenigen staet aen genomen te hebben 
binnen het leven van Willem Meir sullen de capitaelen moeten gedeijlt worden onder hun 
drijen, te weten voor Willem Meir een deel ende aen hun tweeen de twee ander deelen 
ende soo voorts. 
 
Eerst moeten daer af betaelt worden de kercken rechten, uijtvaert ende alle oncosten. Ende 
oock maecke ick aen Willem Meir alle mijne pretentsien van gelt het welck noch te trecken 
hebbe te weten vier en twintigh guldens van het huijs en veerthien stuijvers twee en twintig 
guldens en thien stuijvers van het savel van meeren ende seven guldens en thien stuijvers 
van Jan Cluijts borgemeester ende van Smits twintigh guldens. 
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Allen het welck ick hem toe betrouwe stiptelijck vol brengen oock op last van consentie het 
welck ick vast stelle voor mijnen uijtersten wille. Aldus gedaen op mijne slaepkamer ten 
daghe maende ende jaere als boven. Martinus Menten. Versoeckende hier over gelevert te 
worden over dit pampier instrument van eenen notaris  
 
Inliggende folio: Testament van Meester Marten Meijnten Martenssone bejaarde 

jongman, inwoner van Oolen aan het Otterven, ten huize van Wilm Meir 
zijnde het stamhuis van zijne ouders zaliger, memorie. 

 
Akte N°         11 september 1772 
 
Compareerde Elisabeth Heijlen bijgestaan met Jan Baptist Jansens als man en voogd van 
dezelfde comparante, welke comparante verklaarde verhuurd te hebben aan Adriaen 
Waegemans zeker hun comparants huis met hof en drie percelen land gestaan en gelegen 
in de Oosterwijksrstraat onder Olen, actueel in huur bij Peeter Marien, aan de huurders wel 
bekend zo zij verklaarden en dat om en mits een termijn van zes jaar en dat om en mits een 
som van elf guldens voorlijf en vijftien loopen koren ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Peeter Oniaerts en Peeter De Ceuster als getuigen. 
 
Akte N°         12 september 1772 
 
Compareerden Franciscus De Volder in huwelijk met Maria Dorotea Snoeck samen 
gehuwden en ingezetenen van Herentals, welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben uit handen van Maria Michiels in huwelijk met Jan Coomans een som van honderd 
guldens wisselgeld ...  
 
Zij comparanten zijn verbindende hunne respectieve personen en goederen, haafelijke en 
erfelijke waar en op welke plaats dezelfde zullen bevonden worden. Aldus gedaan en 
gepasseerd Olen, ter presentie van Peeter Fr. Oniaerts en Norbertus Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°         26 september 1772 
 
Compareerden Carolus Van Genechten Dilissone hem sterkmakende voor zijn mede 
deelhebbende, actueel inwoner van Antwerpen, welke comparant bekende verhuurd te 
hebben aan Peeter Daems Jacobussone zekere hofstede gelegen tot Broeckhoven alwaar 
laatstleden als pachter heeft gewoond Peeter Van Ouijtsel, samen groot in landerijen en 
weiden omtrent vier bunders, met een heide gelegen op “ de hooghton “ aan hem huurder 
genoegzaam bekent zo hij verklaarde en dat om en mits een som van veertig guldens voorlijf 
en vier en twintig veertelen koren in graanpacht jaarlijks te betalen ...  
 
Compareerde ten deze mede Jan Verlinden onder zijn signature, dewelke verklaarde zich 
als borg te stellen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten kantore van mij notaris, 
ter presentie van Emmanuel Verlinden en J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°         9 oktober 1772 
 
Compareerden Anna Dillen Gommarusdochter inwoonster van Herenthout ten deze 
bijgestaan van Jan Dillen haar broer als voogd, welke comparante bekende ontvangen te 
hebben uit handen van Marten Heijlen Martenssone inwoner van Wiekevorst in huwelijk met 
Theresia Heijlen Peetersdochter een som van acht en twintig honderd guldens courant ... 
 
Comparante stelde tot pand zeker huis, schuur, hof en dependentien gelegen tot ” selle “ 
onder Herenthout, leenroerig,verkregen tegen Franciscus Vranckx volgens goedenis 
brieven daarvan zijnde ten leenregister geannoteerd voor tien bunderen, zowel land, weide 
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als beemd. Item vijfhonderd roeden genaamd “ de linde en de stroncken “. Leenroerig 
onder het leenhof van Leefdael in Herenthout, op last dat zij rentgeldster zal moeten 
overgeven aan den rentheffer haar verkrijgsbrieven ... 
 
Compareerde ten deze mede Dilis Heijlen inwoner van Herenthout in huwelijk met Theresia 
Fierens dewelke verklaarde zich als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Wiekevorst, ter presentie van Joseph (Baptista) Dillen en Joannes Dillen als getuigen. 
 
Akte N°         10 oktober 1772 
 
Testament:  In den naeme ons heere Jesu Christi amen 
 
Compareerde Juffrouw Clara Van Hove begijntje op het begijnhof van Herentals, ziek te 
bed liggende, welke comparante verklaarde bij deze haar uiterste en laatste wil te kondigen 
op de manieren hier volgende: 
 

- Ten eerste wilde ze dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde 
met een begrafenis gedaan te worden op een goede en gestelde manier naar 
staat en conditie gelijk het hier op dit hof werd geplogen. 
 

- Dispositie, waarvan ze ten eerste wilde dat er gecelebreerd worden twee 
honderd en vijftig missen, te weten dertig door den eerwaarde paters 
Minderbroeders, dertig door de eerwaarde paters Augustijnen en de meer rest 
daar het door haar na te noemen erfgenamen zal worden geordonneerd. 

 
- Item laat en maakte ze aan de Kapel op H. Chruijsbergh alhier onder Herentals 

als mede aan de kapel van Sint Job ieder tien guldens tien stuivers ... Item laat 
en maakte ze aan de armen dezer stad twee honderd en vijftig ... brood om na 
haar dood uitgedeeld te worden aan de arme mensen dezer stad tot haar ziele 
lafenis. 

 
- Dispositie van al haar haafelijke en erfelijke goederen verklaarde zij te gunnen 

en te maken aan haar broeders en zusters of hun representanten, zonder de 
ene meer als de andere, latende haar vader geheel voor zijn vaderlijke legitieme 
portie, dezelfde op de last en de restrictie voorzegden alzo haar erfgenamen 
noemende ...  

Ingeval enige van haar erfgenamen deze haar uiterste wil enigszins wilden contradiceren, 
verklaarde zij zodanig te excluderen met vijf stuivers eens. Kiezende voor executeur van 
deze haar testament Jacobus Bruls, haar zwager, hem biddende deze last te willen 
aanvaarden en voor een som van tien pattacons eens. Aldus gedaan en gepasseerd te 
Herentals op het begijnhof op haar woonhuis, ter presentie van Adrianus Joannes Bruls 
burger der stad Herentals en J. Fr. Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°         12 oktober 1772 
 
Compareerden Joseph Heijlen inwoner van Morckhoven ter ene en Andries Van Passel 
ten andere zijde, tot hetgene na beschreven geautoriseerde van zijn mede condividenten, 
welke comparant eerst transporteerde aan de tweeden comparant alzulk recht van personele 
of relict als hij enigszins zou komen pretenderen in zekere heide gelegen omtrent “ de steen 
ovens “ onder Noorderwijk Tongerlo alsnu bezaaid of beplant met masten en andere soorten 
van hout, groot omtrent een half bunder zo gelijk hetzelfde aldaar gelegen is. Palende oost 
de erfgenamen Jans, zuid den besloten hove van Herentals, west den secretaris Heijlen 
gekomen van den tweeden comparant oud grootmoeder Adriana Sjongers, dat op den last 
en restrictie dat hij tweede comparant zal moeten betalen all onkosten die er bij forme van 
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procedure tussen hun voor de Laatbank van Tongerlo in Noorderwijk zijn gerezen, welke 
tweede comparant de voorzegde heide cum annexis voor alle gerezen kosten mitsgaders 
stipulatie dezer is accepterende en in dank aan te nemen en alsof dat dezelfde nooit uit zijn 
familie was geweest, belovende bovendien den eerste comparant voor zijn part en deel altijd 
te zullen ontlasten en vrij te houden van alle gerezen kosten van rolkosten, schepenen, 
secretaris en schoutslasten ...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Jan (Baptista) Heijlen en 
J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°         14 oktober 1772 
 
Compareerden G. Faes meijer, Gommarus Verhoeven, Franciscus Mesens, Adriaen 
Verstappen, Adriaen Van Kerckhoven, Adriaen Sleigers, Peeter Sjongers en Guilleam 
Bruijnseels schepenen des dorps en Heerlijkheid Wiekevorst, welke comparanten 
verklaarden gelicht te hebben al de papieren en documenten, registers etc. enigzins 
concernerende hun dorp bevonden ten huize van de heer F. Van Dijck hun gewezen 
secretaris, woonachtig geweest hebbende tot Morkhoven. Eerst en vooral de dorpsrolle over 
alle personele en reëele zaken. Item een geconcipieerde inventaris met verscheidene 
rekeningen als andere genummeroseerde tot den nomber 23ste, alhier gevoegd. Item al de 
resterende documenten gecombineerd, zo rekeningen als alle andere welke titel of kwaliteit 
dezelfde zouden mogen hebben en dat uit handen van den heer Petrus Bosmans medicus 
licentiaat als enige universele erfgenaam nomine uxoris van den voorzegde heer F. Van 
Dijck hunnen gewezen secretaris, zodat zij comparanten dienvolgens verklaarden te 
ontlasten en desonereren van alle last, kwesties en geschillen die er tot die oorzaak 
daarover zouden kunnen te gerijzen, hetzij uit enig geprivilegieerde recht of wegens haar 
majesteits placcaart op last en restrictie nochtans ingeval namaals enige papieren worden 
gevonden of ontdekt wat men tot hiertoe niet en weet, zal den voorzegde heer Petrus 
Bosmans dezelfde aan het dorp van Wiekevorst meijer en schepenen restitueren of welke 
ten dien einde doen behoorlijke advertentie alles ingevolge de coustume van Lier en haar 
bijvang alhier lokaal waartoe wordt gerefereerd, welke heer Petrus osmans ten deze 
present verklaarde al hetgene voorschreven te zullen effectueren en dienvolgens 
accepterende ...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven den 14 oktober 1772, ter presentie van 
Joseph Hijlen Mertenssone en Peeter Hijlen Guilliamssone. 
 
Akte N°         14 oktober 1772 
 
Compareerde Adriaen Bulckens, Peeter Heijlen Guilliamssone, Gommarus Dens, Joseph 
Heijlen Mertenssone, Jan Franciscus Heijlen, schepenen des dorps en Graafschap van 
Morkhoven, welke comparanten verklaarden gelicht te hebben alle papieren en documenten 
en registers etc. die enigszins concernerende hun dorp bevonden ten huize van de Heer F. 
Van Dijck hun gewezen secretaris, woonachtig geweest hebbende binnen hetzelfde 
Morkhoven en eerst een geconcipieerden inventaris met verschillende rekeningen, registers 
en andere genummerde tot den nummer 49 alhier gevoegd. Item al de resterende 
documenten gecombineerd, zowel rekeningen als alle andere welke titel of kwaliteit dezelfde 
zouden mogen hebben en dat uit handen van den Heer Petrus Bosmans medicus 
Licentiaat als enige en universele erfgenaam nomine uxoris van den voorzegde Heer F. Van 
Dijck hunnen gewezen secretaris zo dat zij comparanten dienvolgens verklaarden te 
ontlasten en disoneren van alle last kwesties en geschillen die er door die oorzaken daarover 
zouden kunnen komen te gerijzen, het zij uit enige geprivilegieerd recht of wegens haar 
Majesteits placcaarten, op den last en restrictie nochtans ingeval namaals enige papieren 
werden bevonden of ontdekt wat men tot hiertoe niet en weet, zal de voorzegde Heer Petrus 
Bosmans dezelfde aan den dorpe van Morkhoven of schepenen restitueren ofwel ten dien 
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einde doen behoorlijke advertentie, alles ingevolge de coustume van Lier of heer bijvang 
alhier lokaal in materie van leveren van staat en inventaris, waartoe wordt gerefereerd, welke 
Heer Petrus Bosmans, ten deze present verklaarde hetgene voorschreven te zullen 
effectueren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Geerardus Faes en 
Franciscus Mesens als getuigen. 
 
Akte N°         29 oktober 1772 
 
Compareerden Jan Gebruers Adriaenssone in huwelijk met Anna Van Lommel 
Mertensdochter inwoners van Strateneinde onder Tongerlo, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Joanna Maria Gebruers zijn zuster een som van 
honderd guldens courant ...  
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het schaepsblok “ 
gelegen onder Zoerle Westerlo. Palende oost Peeter Soeters, zuid Jan Thoelen 
Adriaenssone, west Adriaen Van Outsel en noord Jan Thoelen de voorzegde, groot 125 
roeden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°         15 december 1772 
 
Compareerde Peeter Helsen laatste weduwnaar Christina Verstrepen, inwoner van 
Oosterwijk onder Tongerlo, actueel in goede dispositie van lichamelijke gezondheid, welke 
comparant verklaarde over te geven, cederen en te transporteren aan Franciscus Helsen 
zijn jongste zoon nu in huwelijk met Catharina Van Lommel eerst een vierde part van al zijn 
haafelijke effecten, zo van koe, paard, granen ten velde, als hooi en stro, zo en gelijk hij 
hetzelfde in bezit had, bovendien al het recht dat hij transportant is hebbende aan de bijen 
met de hallen, ook al zijn recht dat hij is hebbende aan de klederen en lijnwaad van zijn 
overleden zoon Martinus Helsen, alleen gereserveerd een koe die de voorzegde Catharina 
Van Lommel in het aangaan van haar huwelijk heeft ingebracht, op den last en restrictie dat 
zijn zoon en deze zijn huisvrouw hem transportant zal moeten dienen, ziek en gezond en 
hem laten gebruiken den besten hoek gelijk hij transportant tot hiertoe heeft gehad ... 
 
Verklarende ook van zijn drie delen der have te geven aan Anna Elisabeth Verstrepen 
waarvan hij grootvader is een koei of dertig guldens geld eens, ook op last dat Anna 
Elisabeth Verstrepen haar grootvader zal moeten dienen, ziek en gezond ... Verder 
geconditioneerd dat hij transportant heeft gegeven aan zijn andere kinderen zijnde tot staat, 
ieder omtrent de zestig guldens of de waarde vandien ... Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Oosterwijk Tongerlo, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Peeter Meeus als getuigen. 
 
Akte N°         31 december 1772 
 
Alzo kwesties zouden gerijzen tussen de kinderen Anna Bellens verwekt in eerste huwelijk 
met Peeter Van Hout mits het overlijden van Anna Bellens, laatst in huwelijk geweest met 
Merten Goovers met dewelke zij heeft verwekt een zoon genaamd Peeter Govers daar 
vader van leeft de voorzegde Merten Govers en om te voorkomen alle kwesties en 
geschillen te ontstaan, zo verklaarden zij wederzijds tot akkoord gekomen te zijn in de 
manieren hier volgende: 
 
Eerst verklaarde Adrianus Van Hout zoon van het eerste huwelijk, Jan De Ceulaer in 
huwelijk met Anna Van Hout, Adriaen Verachtert in huwelijk met Maria Van Hout inwoner 
van Geel en Elisabeth Van Hout bejaarde jonge dochter bijgestaan met mij notaris, alle 
kinderen van hetzelfde bedde van de voorzegde Anna Bellens over te geven, cederen en te 
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transporteren ten behoeve van Merten Govers hun alle en iegelijke haafelijke effecten zo 
van koeien, paard, kar, ploeg en egge, granen gedorsen en ongedorste zoals Anna Bertels 
met haar man Merten Govers heeft bezeten en gebruikt ... 
 
Dat hij Merten Govers zal moeten geven aan Adriaen Van Hout van de genoten 
gedevolveerde erfgoederen acht veertelen koren en een half, aan Elisabeth Van Hout elf 
veertelen en drie loopen te betalen tussen dit en Bavomisse 1773. Item verklaarde hij 
Merten Govers zijn zoon alsnog te zullen geven aan de vier kinderen van Anna Bellens te 
weten aan Adrianus Van Hout vijftig guldens eens en aan Elisabeth Van Hout insgelijks 
vijftig guldens, aan Jan De Ceulaer en Adriaen Verachtert ieder vijf en veertig guldens ... 
etc. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gelindel onder Westerlo, ten huize van den voorzegde 
Merten Govers op 31 december 1772, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Augustinus 
Bosschaerts als getuigen. 
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Van de hier ingebonden acten ende contracten beginnende 6 januarij ende eijdigende 27 
december 1773: Eg. Oniaerts. 
 

Nr. 1 Obligatie van 360 gls. ten laste van François Joseph Leflot en 
Lucia De Winter, ten behoeve van Gerard Wouters meulder tot 
Zoerle. 

 
Nr. 2 Testament van Jan Baptist Thielemans en Anna Elisabeth Van 

Crueck Herenthout. 
 
Nr. 3 Transport van een huisken gedaan door Elisabeth Drijlingkwacht 

laatste weduwe Jacobus Van Cruck, ten behoeve van Maria Anna 
Van Kerckhoven en Theresia Van Kerckhoven. 

 
Nr. 4 Publieke verkoop van een perceel erve door Adriaen Verstappen 

en Amandus Verstappen cum suis. 
 
Nr. 5 Transport van de Cluijse achter Herentals door broeder Petrus 

Weijnants een broeder Joannes Francot. 
 
Nr. 6 Verhuur van een hofstede door Emmanuel Verlinden en Maria 

Christina Verboven aan Adriaen Wouters. 
 
Nr. 7  Obligatie van 100 gls. ten laste van Merten Verwimp en Joanna 

Catharina Verhestraeten ten behoeve van Adriaen Doos. 
 
Nr. 8 Verhuur van een hofstede door Cornelis Cluijts en Christina 

Bellens, aan Joannes Baptist Verboven. 
 
Nr. 9 Transport der haafelijke effecten door Jacobus Verachtert, ten 

behoeve van Joanna Verachtert. 
 
Nr. 10 Obligatie van 100 gls. ten laste van Merten Daems en Dimphna 

Andries, ten behoeve van Merten Daems zijn oom. 
 
Nr. 11 Testament van Jan Geens en Anna Elisabeth Hermans, 

Schaatsbergen.  
 
Nr. 12 Obligatie van 200 gls. ten laste van Franciscus Vermeerbergen en 

Catharina Verboven, ten behoeve van meester Jacobus Wilms. 
 
Nr. 13 Obligatie van 250 gls. ten laste van den eerwaarde heere L. Van 

Oisterwijck, rector tot Herentals, ten behoeve van Dimphna 
Helsen. 

 
Nr. 14 Publieke verkoop van een perceelke erve door de erfgenamen 

Merten Wuijts. 
 

Not. 6013: 1773  
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Nr. 15 Ampele declaratie verleden door Jan De Win, Franciscus ’T Sijen 
en Jan Verachtert ter rekwisitie van Joseph Verachtert cum suis 
nopende zekere servituut of rijweg. 

 
Nr. 16 Obligatie van 50 gls. ten laste van Franciscus Heijlen, ten behoeve 

van Jan Baptist Mattheijs. 
 
Nr. 17 Cassatie ene obligatie van 76 guldens door Dimphna Verdonck 

aan Dimphna Helsen 
 
Nr. 18 Verhuur van een huis cum annexis door Norbertus Oniaerts aan J. 

B. Raedemaeckers 
 
Nr. 19 Testament van Franciscus ’T Sijen daar moeder af was Catharina 

Wuijts. 
 
Nr. 20 Obligatie van 150 gls. ten laste van Adriaen Gebruers en Maria 

Catharina De Backer, ten behoeve van Peeter Deckers 
Adriaenssone. 

 
Nr. 21 Publieke verkoop van een perceel erve door Peeter De Meulder en 

Anna Maria Oniaerts. 
 
Nr. 22 Akkoord tussen Catharina Wilms weduwe Gerard Sneijers, met 

Merten Heijlen. 
 
Nr. 23 Testament van Peeter Verbist en Catharina De Ridder gehuwden, 

Herenthout. 
 
Nr. 24 Transport van kindsgedeelte door Adriaen Wouters en Maria De 

Winter aan Peeter De Winter. 
 
Nr. 25 Obligatie van 120 gls. ten laste van Marten Bellens en Anna 

Elisabeth Verbist ten behoeve van Henricus Ouwenroch en Jan 
Baptist Ouwenroch. 

 
Nr. 26 Testament van Emmanuel Verlinden en Maria Christina 

Verboven gehuwden. 
 
Nr. 27 Cassatie van een rente van 108 gls. door Catharina 

Vermeerbergen weduwe Jan Bogaerts in handen van den Eerw. 
Heer Van Bijlen en Merten Blerinkcx ten behoeve van de Fondatie 
tot Meeren. 

 
Nr. 28 Obligatie van 125 gls. ten laste van meester Peeter Hermans en 

Anna Meir, ten behoeve van Jan Hermans zijn broer. 
 
Nr .29 Declaratie verleden door Jacobus Heijlen en meer anderen ter 

rekwisitie van Gerard Verbist. 
 
Nr. 30 Obligatie van 100 gls. ten laste van Adriaen Naets en Maria 

Catharina De Schutter, ten behoeve van Adriaen Boeckx en 
Catharina Claes. 
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Nr. 31 Obligatie van 200 gls ten laste van Peeter Soeters ten behoeve van 
de Fondatie van de parochiale kerk van Noorderwijk één der 
donderdaagse gezongenmis nopende “ den haefstruijck “. 

 
Nr. 32 Declaratie door Peeter Heijns, Jan Heijlen en meer anderen, 

nopende den haefstruijck ter rekiwisitie van Gerard Verbist. 
 
Nr. 33 Obligatie van 400 gls. ten laste van Gommarus Van Rompaeij, 

schoolmeester en organist binnen Herenthout, ten behoeve van 
Adriaen Van Hove en Anna Callaerts. 

 
 

FINIS 
 
 
 
Akte N° 33         27 december 1773 
 
Compareerden Gommarus Van Rompaeij schoolmeester en organist binnen Herenthout in 
huwelijk met Elisabeth Heijns, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen 
van Adriaen Van Hoeve in huwelijk met Anna Callaerts een som van vierhonderd guldens 
courant. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve gelegen onder de jurisdictie van Wiekevorst, 
groot tien(?) zillen. Palende oost de erfgenamen J. Valoo, zuid dezelfde erfgenamen, west ... 
(leeg) en noord de weduwe P. Verijet (Verhet?). Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
op het kantoor van mij notaris, ter presentie van P. F. Oniaerts en Jan Verelst inwoner van 
Herenthout als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 32         15 december 1773 
 
Compareerden Peeter Heijns gewezen schepene van het Graafschap Olen oud 81 jaar, Jan 
Heijlen Janssone gewezen armmeester oud 64 jaar, Marten Heijlen Janssone ook in de 
zestig jaar, Jan Verbist Hendrickxsone oud negen en dertig jaar, allen inwoners van 
Hezewijk gehucht van Olen, welke comparanten verklaarden ter rekwisitie van Gerard 
Verbist Martenssone hun zeer wel kennelijk zijnde als dat in de huizinge alwaar de 
rekwiranten zijn wonende leenroerig onder het leenhof van zijne Excellentie den heer 
Markies van Westerlo graaf van Oolen, hun wel kennelijk te zijn dat er op het voorzegde 
Leen en de voorzegde huizingen is gestorven zekere Peeter Van Olmen en Gertrudis Van 
Olmen, oom en moije van den rekwirant beide zonder enige gewettige geboorte achter te 
laten, zonder dat de rekwiranten zijnde “ eenige haefstouchte ofte haefstruijck “ hebben 
moeten betalen, maar dat de rekwirant wel zijn gedragen geweest [dreigement] om daartoe 
met recht geactioneerd te worden, doch nooit hebben betaald of daartoe veel minder 
gepraamd geweest. 
 
Verklarende ook ter rekwisitie der voorzegde Marten Wouters oud in de zestig jaar, Jan 
Baptist Raijmakers ook oud omtrent de zestig jaar gewezen armmeester, Jan Daems oud 
omtrent dertig jaar als erfgenaam van Anna Verhestraeten, Adriaen Wouters oud omtrent 
de zestig jaar, allen ingezetenen van Olen insgelijks aan mij notaris bekent, van over lange 
jaren dat er zekere Peeter Wouters Martenssone binnen Olen in het gehucht Gerheijden is 
overleden op het Leen genaamd Govaerts Leen als ook de voorzegde Anna Verhestraeten 
dat dezelfde als erfgename nooit “ eenige haefstruijck oft haeftouchte “ en hebben betaald, 
veel minder daar nooit geen gebruik van is geweest binnen Olen ... 
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Verklarende Jan Verbist alsnog dat zijn zuster is gestorven op het voorzegde Leen, 
jongedochter zonder wettige geboorte nog “ haefstruijcke “ hebben betaald ...  
 
Verklarende Adriaen Baeten oud drie en vijftig jaar, Jan Huijsmans oud omtrent de drie à 
vier en veertig jaar en Adriaen Bellens Peeterssone oud drie en zeventig jaar, Egidius 
Bouwen oud zeven en zeventig jaar ter rekwisitie van de voorzegde rekwiranten hun wel 
kennelijk te wezen dat er op het Leen van de Herstraat onder Olen verheffende aan zijne 
voorzegde Excellentie den heer Markies van Westerlo, graaf van Olen in de huizinge van 
Elisabeth Peeters alwaar zij actueel in woonde is gestorven zekere Adriaen Verachtert en 
Elisabeh Clijnen alias cort lisken gehuwden zonder enige geboorten achter te laten en ook 
zekere Maria Peeters jongedochter zuster van de voorzegde Elisabeth Peeters, alsook 
zekere Marten Van Goensel in huwelijk met Maria Baten en Adriaen Lemmens, allen 
verklaarden zonder kinderen op het voorzegde Leen de Herstraet zonder “ haefstruijck “ te 
moeten geven. 
 
Verklarende allen de comparanten ten deze hun declaratie te hebben gegeven zonder 
persuatie of inductie van iemand an alleenelijk in faveur van intentie als mede tot recours van 
alle ingezetenen van Olen zulks behoevende of nodig hebbende. Verklarende zij 
comparanten op den eed gedaan in het aankomen van hun hiervoor genoemde ambt waar 
en waarachtig te wezen ... bereid te zijn al hetgene voorschreven onder solemnelen eed met 
opgerichte vingeren te zullen vernieuwen en herkennen voor alle heren, wetten en 
judicaturen daar zulks zal aanzocht worden. 
 
Depost compareerde Jan Van Lommel Janssone inwoner van Olen dewelke verklaarde 
beneffens Marten Wouters en Adriaen Wouters dat zijn huisvrouw in huwelijk is geweest 
en dat dezelfde haar eerste man Jan Menten is gestorven in het huis van de voorzegde 
Anna Verhestraeten op Govaerts Leen zonder wettige geboorte achter te laten en dat 
dezelfde is vrij geweest zonder haar te moeten kennen “ den haefstruijck “ waarvan zijn 
vrouw erfgename was. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen in Sint Sebastiaen, ter 
presentie van Fransiscus Veraert en Hendricius De Busser als getuigen. 
 
Depost verklaarde Egidius Bouwen Peeterssone dat zijn broer Christiaen Bouwen is 
gestorven jongmans zijnde op het Leen van zijne Excellentie heer Markies van Westerlo na 
de dood van zijn moeder en nooit “ haefstruijck “ en hebben betaald en nog is gevraagd. 
Dilis Bouwen. 
 
Depost compareerde Peeter Smedts Nicolaessone oud omtrent de tachtig jaar dewelke 
verklaarde insgelijks ter rekwisitie van Gerard Verbist zijn broeder dat zijn dochter Joanna 
Smedts in huwelijk met Peeter Van Dijck overleden binnen Olen op het Leen van den heer 
Paulij subalteria van “ den Grooten Leenboeck “ van zijne Excellentie den heer Markies van 
Westerlo zonder wettige geboorte achter te laten, zonder iets te moeten geven aan den heer 
voor het recht van haaftouchte of zogenaamde “ haefstruijck “, verklarende verder nooit te 
hebben horen zeggen dat er iemand gestorven op het Leen den heer heeft moeten kennen 
binnen Olen over het recht van “ haefstruijck “ waarmede eindigende zijn declaratie bereid 
zijnde ad alia ter oorkonde de signature dato ut ante. 
 
Akte N° 31         14 december 1773 
 
Compareerde Peeter Soeters Janssone inwoner van Zoerle Westerlo op “ de Wittegracht “ 
in huwelijk met Elisabeth Van Hout, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit 
handen van den Eerwaarde heer Van Roijen, pastoor van Noorderwijk een som van twee 
honderd guldens courant ... Belovende jaarlijks intrest te betalen aan de Fondatie van 
Noorderwijk van een gezongen donderdaagse mis in de parochie van Noorderwijk, van drie 
guldens en drie stuivers makende alzo jaarlijks een som van zes guldens zes stuivers ... 
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Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het reuken “ met den 
dries daarbij gelegen alle onder westerlo, groot een bunder. Palende oost Adriaen Soeters, 
zuid Franciscus Dillen, west dezelfde Adriaen Soeters en noord de Capellrije van Westerlo. 
 
Compareerde ten deze mede Egidius Peeters Carolussone dewelke verklaarde zich als 
borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus De 
Backer en Hendricus De Backer als getuigen. 
 
Akte N° 30         13 november 1773 
 
Compareerden Adriaen Naedts inwoner van Noorderwijk in huwelijk met Maria Catharina 
De Schutter, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen 
Boeckx en zijn huisvrouw Anna Catharina Claes inwoners van Morkhoven, een som van 
honderd guldens courant ... 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel beemd gelegen onder Wiekevorst. Palende zuid de 
erfgenamen Jan Bellens, west de pastorie van Morkhoven en noord de erfgenamen van 
Peeter Van Dijck, groot omtrent honderd roeden ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Peeter Franciscus Oniaerts en Cornelis Cluijts als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Adriaen Naets het 
bovenstaande kapitaal van honderd guldens met de verlopen intrest tot op heden dato dezer, 
zodat dezelfde obligatie daarmede komt te cesseren dood en teniet, nu en ten eeuwige dage 
dezen 16de november 1778. Adriaen Boeckx. 
 
Akte N° 29         10 november 1773 
 
Compareerden Jacobus Heijlen inwoner van Zoerle Westerlo oud zes en zeventig jaar, 
wonende op Leen verheffende onder zijne Excellentie den heer Markies van Westerlo en 
Jan Heijns (Hens) geboortig van Olen, Jan Govaerts Nicolaessone inwoner van Damseinde 
oud in de zeventig jaar, Peeter Govaerts oud acht en zestig jaar inwoner van Damseinde, 
Augustinus Bosschaerts oud één en zestig jaar wonende op Leen van den Wittegracht 
voortkomende van zijne voorzegde Excellentie, Anthoon Van Meerbeck oud vier en zestig 
jaar, Peeter Wuijts oud over de veertig jaar inwoner van Damseinde onder Westerlo 
gewoond hebbende op Leen zijne Excellentie toebehorende en aan Peeter Dils 
Peeterssone alwaar zijn eerste huisvrouw zonder kinderen gestorven, Jan Van Opstal 
inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo oud veertig jaar en Jan Dirckx oud 50 jaar ...   
 
Allen bij hun verstanden in gebruik van hun vijf zinnen, welke comparanten verklaarden ter 
intentiën ende rekwisitie van Geeraerdt Verbist, ten eerste dat zij attestaten en 
comparanten nooit hebben geweten dat iemand ooit het recht van “ haeftouchte oft 
haefstruijck “ heeft betaald van huwelijken stervende zonder kinderen alsook kinderen 
stervende zonder geboorte achter latende en veel minder hebben horen zeggen van hun 
voorouders, verklarende bovendien Jan Van Opstal dat zijn vrouw haar eerste man is 
gestorven op Leen onder Olen, dat hij Jan Van Opstal tot tweemaal heeft ontvangen twee 
deelgementen [meldingen] op zegel tot betaling van “ haeftouchte en haefstock oft 
haefstruijck “ alzo zijn vrouw eerste man was overleden zonder kinderen of “ struijck “ en alzo 
hij daaraan niet en wilde obieren, nog nahoren en het recht presenteerde daarover af te 
wachten en dan daar verder nooit meer is gemoveerd of aangesproken geweest en nooit iets 
heeft betaald. 
 
Verklaarde eveneens Jan Gebruers dat zijn vrouw haar eerste man is gestorven op Leen 
van den Boeck van de Heeren Mangelschots staande onder zijne Excellentie van Westerlo 
zonder wettige geboorte achter gelaten te hebben dat hij attestant voor en in de naam van 
zijn huisvrouw als bezittende de haafelijke goederen van zijnen voorzaat is gedaagd geweest 
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tot betaling van “ den haefstruijck “ genaamd “ den haeftouchte “ en dat hij nooit de 
haaftouchte en heeft moeten betalen, nooit na datum van zijn antwoord meer is 
aangesproken geweest, verklarende zij comparanten dezer te hebben gegeven zonder 
persuatie of inductie van iemand ...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd aan de Voortcapelle onder Westerlo, ten huize van Amandt 
Helsen, ter presentie van Amandt Helsen en Jan Van Meerbeck als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 28         8 november 1773 
 
Compareerden Mr. Peeter Hermans in huwelijk met Anna Meer Josephsdochter inwoners 
van Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Jan Hermans zijn broer, een 
som van honderd en vijf en twintig guldens courant. Comparant stelde speciaal tot pand 
zeker zijn kindsgedeelte gelegen binnen Olen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Peeter Fr. Oniaerts en Peeter De Ceuster als getuigen. 
 
De ondergeschrevenen als gelast van zijn vrouw vader Jan Hermans bekende ontvangen te 
hebben van de gelijke erfgenamen van Peeter Hermans de som van honderd en vijf en 
twintig guldens in redemptie van de voorzegde obligatie met den intrest tot op heden dato. 
31 maart 1794. Joannes Vinckx 
 
Akte N° 27         27 september 1773 
 
Compareerden den Eerwaarde heer Van Bijlen bedezetter der fondatie van den Eerwaarde 
heer Hendricus Swinnen etc ... en Marten Bleerinckx collator der voorzegde fondatie 
binnen Meeren onde Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van 
Catharina Vermeerbergen weduwe Jan Bogaerts en haar behoud(zoon?) als voogd tot 
haar assistentie, een som van honderd en acht guldens wisselgeld ... Dit is den schellink tot 
zes stuivers en ander speciën naar advenant, waarvan deze is dienende voor volle en 
absolute quitte zonder van verder te moeten doceren, remunterende ten dien ende beteren 
effecten aan de exceptie van genoten waarde, waarmede de voorschreven rente komt te 
cesseren dood en teniet nu en ten eeuwige dage van het kapitaal en den intrest, ontvangen 
door de heer officiant, belovende dienvolgens de voorzegde eerste comparant of de 
geldschieters geen pretentie meer te hebben of te houden maar dezelfde daarvan geheel te 
ontlasten ... Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Peeter Fr. Oniaerts en Peeter 
De Ceuster als getuigen. 
 
Akte N° 26         25 september 1773 
 
Testament:  In nomine Domini amen 
 
Compareerden Maria Christina Verboven en Emmanuel Verlinden beide gehuwden en 
ingezetenen van Olen onder Tongerlo, beide gezond van hart, met ons gaande en staande, 
welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dat in de manieren 
hier volgend: 
 

- 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 beide en willende dat er na ieders overlijden zullen 
gedaan worden honderd missen van Requiem tot lafenis hunner zielen. 
 

- Dispositie van al hun haafelijke en erfelijke goederen verklaarden zij testeuren te 
gunnen en te maken aan elkaar in volle eigendom en met de volle toucht en 
gebruik en na de dood van de laatst levende te gaan en te succederen in 
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eigendom volgens de lokale coustumen ingeval er geen kinderen komen achter 
te laten op den last en restrictie dat den laatst levende zal verobligeerd zijn hun 
kinderen eerlijk op te voeden, laten leren lezen en schrijven en verder laten 
leren enige stiel of wetenschap met eerlijke alimentering naar staat en conditie 
tot dezelfde zullen hebben bereikt een behoorlijke ouderdom om hun eigen te 
kunnen regeren en ingeval hetzelfde kind of kinderen tegen den langst levende 
kwam te rebelleren zullen hetzelfde kind of kinderen hun moeten content 
houden met de legitieme portie der haafelijke goederen en ingeval het kind of de 
kinderen zich zouden begeven tot een geestelijke staat zal den langst levende 
hun erfelijke goederen mogen belasten om de kosten te betalen ...  

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Franciscus Cuijpers en J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 25         10 september 1773 
 
Compareerden Marten Bellens in huwelijk met Anna Elisabeth Verbist inwoners van 
Morkhoven, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Hendricus 
Ouwenroch en Jan Baptist Ouwenroch Adriaenskinderen daar moeder van was Anna Van 
Kerckhoven, een som van honderd en vijf en twintig guldens courant ...  
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel weide gelegen onder Morkhoven, groot 
een half bunder. Palende oost en west de weduwe en de kinderen Kerselaers, zuid een 
straatje en noord Peeter Bellens ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van J. Fr. Oniaerts en Jan Baptist Soeten als getuigen. 
 
Akte N° 24         17 augustus 1773 
 
Compareerden Adriaen Wouters en Maria De Winter Peetersdochter, inwoners van 
Gelindel onder Westerlo, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben zeker haar 
comparants kindsgedeelte haar enigszins competerende in de vaderlijke en moederlijke 
goederen gelegen onder Westerlo als elders, waaraan zij enigszins recht van successie zou 
kunnen of mogen pretenderen en tevens het recht zou mogen pretenderen van in enige 
haafelijke of meubilaire goederen die zij kunnen mogen pretenderen, gekomen van de 
voorzegde transportanten en verkoopster ouders en dat om en mits een som van honderd 
guldens courant en dat aan Peeter De Winter hun zwager en broer, ten deze present 
dewelke verklaarde hun part en deel alzo in dank te accepteren voor de voorzegde som, 
voor hem en zijn huisvrouw en nakomelingen ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Emmanuel Verlinden als getuigen. 
 
Inliggende folio: Den ondergeschreven Adriaen Wouters bekent schuldigh te sijn aen 

Geeraerdt De Winter de somme van een en twintigh gulden en acht 
stuijvers en eenen halven dat Geeraerdt De Winter hem heeft geleent 
en op sijnen tijt niet en heeft kunnen wedergeven. Actum den 22 
december 1759. Adriaen Wouters. 

 
Akte N° 23          29 juli 1773 
 
Testament:   In den naem ons heere amen 
 
Compareerden Catharina De Ridder en Peeter Verbiest beide gehuwden en ingezetenen 
van Herenthout, beide gezond van hart, welke comparanten verklaarden niet van deze 
wereld te scheiden alvorens hun tijdelijke goederen gedisponeerd te hebben in de voegen en 
de manieren hiervolgende: 
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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 
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 de 
volle touchte en gebruik, op last en restrictie dat de laatstlevende ingeval ze enig 
kind of kinderen kwamen achter te laten dezelfde zal moeten opvoeden en 
alimenteren tot dezelfden hun kost zullen kunnen of mogen winnen ...  

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Emmanuel Verlinden en J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 22          26 juli 1773 
 
Compareerde Catharina Wilms weduwe Geeraerdt Snijers inwoonster van Olen, alsnog bij 
haar verstand, welke comparante verklaarde mits haar ouderdom en ter dien oorzaak in het 
jaar zeventien honderd vijf en zestig Sint Jansmisse zomertijd aangegaan te hebben zeker 
akkoord of conventie met Marten Heijlen in huwelijk met Catharina Snijers alwaar zij 
actueel bijwonende is en inwoners van Olen hetwelk zij bij en mits deze is revocerende en 
hernemende zo en gelijk hier is volgende ten dien einde quo ad opus bijgestaan met mij 
notaris. 
 
Te weten dat zij heeft beloofd gelijk zij actueel alsnog is belovende aan den voorzegde 
Marten Heijlen nom. uxoris jaarlijks een som van zes en dertig guldens courant op den last 
dat zij aan haar comparante zullen moeten geven kost en drank als nodige diensten, ziek en 
gezond, bij nacht als dag halen en betalen al hetgene zij volgens haar ziekte zal nodig 
hebben zonder iets daarvoor meer te mogen inbrengen na haar dood op haar erfgenamen, 
welke Marten Heijlen verklaarde met zijn huisvrouw beide present dezelfde hun moeder de 
...  accepterende en in dank aan te nemen al hier volgens natuurlijke redenen daartoe 
verplicht vindende zo zij verklaarden en alzo hij Marten Heijlen heeft opgetrokken voor zijn 
schoonmoeder over een koe van Anna De Win vijf en dertig guldens en van de weduwe 
Christiaen Goossens of dezelfde voogden een som van vijf en zestig guldens en ... 
stuivers, welke zal moeten korten en gerelateerd worden op haar achterstallige onbetaalde 
mond- en dienst kosten van acht jaar en verklaarde verder zij comparante met den 
voorzegde Marten Heijlen afgerekend gelikwideerd te zijn van de jaren voor de voorzegde 
jaren zodat zij wederzijds tot den jaar 1765 zijn voldaan en zal hij Marten Heijlen nom. 
uxoris de voorzegde hun moeder van haar jaarlijks inkomen moeten bezorgen haar nodige 
lijne[linnen] en wolle klederen. 
 
Dit zegden partijen alzo te wezen hun akkoord en overeenkomst gelovende hetzelfde alzo te 
zullen volbrengen en stiptelijk te achtervolgen als naar recht ... Alzo gedaan en gepasseerd 
binnen Olen ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Emmanuel Verlinden als getuigen. 
 
Akte N° 21          10 juli 1773 
 
Conditie en voorwaarden waarop Peeter De Meulder in huwelijk met Anna Maria Oniaerts 
op heden den 10de juli 1773 in publiek zullen verkopen twee percelen erven gelegen onder 
Olen. Aldus zo zijn deze condities publiekelijk voorgelezen op datum als boven ter presentie 
van de ondergenoemde getuigen. 
 
Werd ten eerste te koop aangeboden zeker perceel erve gelegen onder Olen, genaamd “ de 
berckehoef “ groot drie zillen en een half. Palende oost Merten Dams, zuid Lauwerijs 
Jansen, west Peeter Peeters en noord Cornelis Cluijts en heeft daarvan na langdurige 
roepen den handslag ontvangen ... (leeggelaten pagina). 
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Ten tweeden werd er te koop aangeboden zeker perceel erve genaamd “ het bercken 
bosch “ gelegen in “ den honinck “ groot een half bunder. Palende oost F. Vermeerbergen, 
zuid Peeter Smets, west het straatje en noord Bernard van Tongerlo en heeft na langdurige 
roepen daarvan den handslag ontvangen Peeter De Ceuster om en mits een som van twee 
honderd en tien guldens en verklaarde de koper bovendien te stellen vijftien hoogen of 
verdieren, present Peeter Vervoort en Anthonius Moelandts. Depost stelde Peeter Vervoort 
Janssone alsnog vijf hoogen. 
 
Op den 13de juli 1773 compareerden Peeter De Ceuster Janssone eerste koper denwelke 
verklaarde boven de hier voorstaande koopsom en verdieren alsnog twee hoogen te stellen, 
present J. Fr. Oniaerts en Jan Vervoort als getuigen. Op heden den 26 augustus 1773 de 
kaars van ’s heerenwege ontstoken zijnde bij consent van koper en verkoper is met den 
uitgang dezelfde koper gebleven Peeter De Ceuster zonder enige verdere verhoging. Actum 
in collegio coram de heer meijer en de respectieve schepenen.  
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter De Ceuster op korting 
van de hier voorstaande erfkoop één en twintig guldens. Actum 31 juli 1773. Peeter De 
Meulder. 
 
Akte N° 20          6 juli 1773 
 
Compareerden Adriaen Gebruers Adriaenssone in huwelijk met Maria Catharina De 
Backer inwoners van Zoerle Westerlo onder het Leenhof van den heere der Wittegracht, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter Deckers 
Adriaenssone inwoner van Wiekevorst een som van honderd en vijftig guldens courant ... 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker plekske zaailand gelegen onder Zoerle Westerlo 
omtrent “ de gedunge “ ter Wittegracht. Palende oost, zuid en west de heere Cannaerts heer 
de Wittegracht en noord de erfgenamen van Boschaerts van Herenthout met de Wimp, groot 
honderd dertig roeden. Item een eersel groot omtrent de twee zillen en een half gelegen in  
“ de haertsdoncken “. Palende oost Jan Thoelen erfgenamen Lenaertssone en Adriaen 
Jongers erfgenamen, zuid de capelrije van het kasteel van Westerlo ook gelegen aldaar 
omtrent de Wimpe, leenroerig onder den heere van de Wittegracht ... Aldus gedaan en 
gepasseerd op 6 juli 1773, ter presentie van Franciscus Heijlen en J. Fr. Oniaerts als 
getuigen. 
 
Akte N° 19          23 juni 1773 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Compareerden Franciscus Seijen Adriaenssone daar moeder van was Catharina Wuijts 
inwoner van Oevel, zijn verstand en memorie en vijf zinnen over al wel machtig niet 
tegenstaande zijn onpasselijkheid, welke comparant verklaarde bij deze zijn laatste wil te 
kondigen in volgende manieren: 
 

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

- Dispositie van al zijn na te laten haafelijke als erfelijke goederen verklaarde hij 
testateur te gunnen en te maken aan zijn zuster Maria Seijen dezelfde 
roepende als zijn universele erfgenaam, maar ingeval ze zich zou begeven in 
tweede huwelijk zullen al dezelfde goederen moeten succederen op haar 
kinderen, ten hoofde gelijk, op last en restrictie dat dezelfde zullen moeten laten 
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volgen voor prelegaat aan Peeter Franciscus Verwimp waarvan hij peter is 
voor een … gifte, zijn part en deel hem competerende in de stock ... staande in 
den hof van de weduwe Michiel Van Eijnde dezelfde als voorschreven alzo 
roepende zijne universele erfgenaam pleno jure ...  

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel op “ den houdt “ ten woonhuize van den 
testateur, ter presentie van Hendrick Doos gebuur en Petrus Franciscus Oniaerts als 
getuigen hiertoe verzocht. 
 
Akte N° 18          20 juni 1773 
 
Compareerden meester Norbertus Oniaerts in huwelijk met Catharina Boschaerts 
inwoners van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Baptist 
Raedemakers zeker zijn comparants huis, schuur met de kamer gebouwd van de 
schaapskooi met de aangelegen erven en weiden in “ den honinck “ en een perceel 
hooiwas in den hoek van “ den slept “ en het perceel in “ de meerder “ en dat mits een som 
van vier en dertig guldens jaarlijks en bovendien te betalen alle dorpslasten en dat voor een 
termijn van twaalf jaar …  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Emmanuel 
Verlinden als getuigen. Depost, ingeval de verhuurder of zijn huisvrouw de kamer nodig zou 
hebben zullen dezelfde deze mogen nemen ... mits kortende aan de huur, acht guldens 
jaarlijks. 
 
Akte N° 17          8 juni 1773 
 
Compareerde Dimphna Helsen weduwe Adriaen Wouters inwoonster van Olen onder 
Tongerlo, welke comparante bekende in klinkende en blinkende ontvangen te hebben uit 
handen van Dimphna Verdonck weduwe Adriaen Menten, een som van zes en zeventig 
guldens courant in afkwijting van een gelijke obligatoire rente van zes en zeventig guldens 
courant gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 4 februari 1755, waarvan deze is 
dienende voor volle en absolute kwitantie waarmede deze is voldaan alsmede al de verlopen 
intresten, zodat deze komt te cesseren dood en teniet nu en ten eeuwige dage ... 
 
Akte N° 16          24 mei 1773 
 
Compareerden Franciscus Heijlen in huwelijk met Petronella Van Goubergen inwoner van 
Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Jan Baptist Matthijs, een som 
van vijftig guldens courant, dienende voor volle en absolute kwitantie ... waarvoor comparant 
speciaal tot pand stelde zijn comparants huis en hof gestaan en gelegen alhier aan de kerk, 
groot vijf en twintig roeden. Palende oost de kerk, zuid de straat op Noorderwijk, west Peeter 
De Smedt nomine uxoris en noord Hendrick Ooms(?). Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, present J. Fr. Oniaerts  en Petrus Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 15          20 mei 1773 
 
Compareerden Jan De Win Janssone inwoner van Oevel, oud omtrent de vier en zestig jaar 
en Franciscus Seijen Mertenssone oud omtrent de negen en dertig jaar en Jan Verachtert 
Cornelissone oud acht en zestig jaar, allen in goede gezondheid en gebruik van hun vijf 
zinnen, welke comparanten verklaarden en attesteerden ter rekwisitie van Josephus 
Verachtert Peeterssone met zijn adherenten erfgenamen van Peeter Verachtert hun vader 
in huwelijk geweest hebbende met Catharina Hollants, alsnoch woonachtig in “ de croone “ 
binnen Oevel. 
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Ten eerst hoe dat de voorzegde Peeter Verachtert met zijn voorzegde huisvrouw heeft 
gekocht een heide gelegen in “ de torfputten “ onder Oevel gekomen van de erfgenamen 
van Adriaen Daems, hebbende zijn oprij of inrit naast zijn huis, eertijds toebehoord 
hebbende Guilliam Sophie komende langs “ het moleneinde “ uit het oosten, oprijdene 
westwaarts alwaar zuidwaarts is tegenliggende zeker perceel zowel land als weide gekomen 
of alsnog toebehorende de kinderen Guilliam Wuijts eertijds pachter op “ de nief hoeve “ 
aan welke erve zuidwaarts een straatje is lopende, waardoor alle de naast liggende panden 
zijn wegende inkomende en uitgaande naar de grote baan. Verklaarde hij Franciscus Sijen 
de voorzegde weg, die Jan Wouters wilde pretenderen over het voorzegde land op hodie 
opgegraven te hebben van over de dertien à veertien jaar en dat dezelfde Jan Wouters 
daarover gedaan “ nodelinge verbod “ ... 
 
Verklaarde verder den voorzegde Jan De Win en Jan Verachtert, dat den weg van omtrent 
zeven en twintig jaar is verboden geweest te rijden door de erven gelegen aan het huis van 
de voorzegde Guilliam Sophie alwaar de weg lang van tevoren had gelopen en gebruikt 
geweest door de voorzegde erve toe aan de grote baan voorzegd. Jawel zo lang dat er geen 
zo’n ouden man is geweest binnen Oevel die daar contrarie kenis van heeft gehad mits het 
van te voren maar heide “ ofte eene vage plaetse en was “ zodat er nooit een weg is gebruikt 
geweest over de erve der rekwirante, alzo dezelfde van voor naar achter was lopende, ...  
die hij Jan Wouters alsnu tegen recht wil pretenderen, verklaarde hij Franciscus ‘t Sijen 
hem wel indachtelijk te zijn dat er op den hoek tegen het erf van Cornelis Verachtert 
komende in het voorzegde straatje zuidwaarts “ eene mennegat ofte inganck is geweest “ op 
de voorzegde erve van Jan Wouters gelijk is te zien en klaarblijkelijk gelijk alsnog bevonden 
...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel aan de voorzegde erve, ter presentie van J. Fr. 
Oniaerts en Paulus Wouters als getuigen en present den dienaar van justitie Adriaen Thijs. 
 
Akte N° 14          19 mei 1773 
 
Conditie en voorwaarden waarop de erfgenamen van Merten Wuijts Janssone overleden te 
Sint Job in’t Goor met hunne adherenten op heden den 19 mei 1773 naar voorgaande 
proclamaties hebben te koop gesteld zeker perceel erve genaamd  “ het rot “ gelegen onder 
Westerlo. Palende oost Peeter Dils, zuid dezelfde, west Guilleam van Outsel en noord 
Guilleam Wijnants nomine uxoris ... En is op de conditie het voorzegde perceel opgeroepen 
door den dienaar van justitie en heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Peeter 
De Winter Peeterssone om en mits een som van honderd en negen en zeventig guldens 
courant en verklaarde de koper bovendien alsnog te stellen vijftien hoogen of verdieren ... 
Aldus gedaan en gepasseerd aan de Voortcapelle ter presentie van Amandus Helsen en 
Peeter Verswijvel als getuigen. Depost verklaarde den voorzegde koper alsnog vijf hoogen 
te stellen. 
 
Op den een en dertigsten mei 1773 compareerde Geeraerd De Winter Peeterssone en 
verklaarde boven de voorzegde koopsom en verdieren alsnog twee hoogen te stellen, 
present Jan Vermeerbergen en Peeter Barré als getuigen. 
 
Akte N° 13          8 mei 1773 
 
Compareerden den eerwaarde heer L. Van Oostenrijk Rector tot Herentals, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw Anna Maria Helsen 
begijntje op het begijnhof tot Herentals # en uit den naam van haar zuster Dimphna 
Helsen een som van twee honderd en vijftig guldens courant ... 
 
Comparant stelde tot speciale hypotheek zeker perceel zaailand gelegen tot Herentals aan  
“ den wijngaert “ groot twee honderd tachtig roeden. Palende oost de erfgenamen J. 
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Hamale zuid den heere Van Tendeloo, west een straatje en noord het gasthuis, zijnde vrij en 
onbelast. Aldus gedaan en gepasseerd op 18 mei 1773, ter presentie van Peeter Smets en 
J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 12          14 mei 1773 
 
Compareerden Franciscus Vermeerbergen in huwelijk met Catharina Verboven, 
ingezetenen van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van 
meester Jacobus Wilms een som van twee honderd guldens courant ... 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel dries groot vijf zillen, genaamd “ den rijdt “. 
Palende oost den Schaatsbergsen aard, zuid Peeter De Smedt nomine uxoris, west Adriaen 
Lemie erfgenamen en noord de straat. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van Emmanuel Verlinden en J. Fr. Oniaerts als 
getuigen. 
 
Akte N° 11          12 mei 1773 
 
Testament:   In den naem ons heere amen 
 
Compareerden Jan Geens en Anna Elisabeth Hermans, beide gehuwden en ingezetenen 
van Schaatsbergen 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 als volgt: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en het 
laten doen van begrafenissen en andere pieuse werken ter discretie van de 
laatst levende en dat na ieders overlijden gedaan worden tien missen van 
requiem door de paters Minderbroeders. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel de haafelijke als de 
erfelijke goederen aan elkaar maken in volle eigendom en met volle touchte en 
gebruik en ingeval de laatst levende in hun weduwschap iets zou nodig hebben 
tot hun subsitentie van levensmiddelen zal deze van hun erfelijke goederen 
mogen verkopen zonder aanzien van iemand. 

 
- Dit op last en restrictie dat de laatst levende hun na te laten kinderen eerlijk zal 

moeten opvoeden naar staat en conditie tot deze gekomen zijn tot een 
geaprobeerden staat en alsdan aan dezelfde te geven, zoveel kinderen er zullen 
bevonden worden, zestig guldens onder hun alle te verdelen voor en in de 
plaats van hun haafelijke of moederlijke legitieme portie der haave. 

 
- Willende dat al hun obligatoire renten als gegoede renten waren geaffecteerd 

voor heer en hof. 

Aldus gedaan en gepasseerd op 12de mei 1773, ter presentie van Joannes Franciscus 
Oniaerts en Peeter Helsen geburen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 10          10 mei 1773 
 
Compareerden Merten Dams Janssone in huwelijk met Dimphna Andries inwoners van 
Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Merten Dams zijn 
vaderlijke oom, een som van honderd guldens courant ...  
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Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ de hoeve “ groot vijf 
zillen. Palende oost Jan Groenen, zuid den rentgelder, west Peeter De Ceuster nomine 
uxoris en noord Jan Van De Wijer. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Peeter Cools en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 9         20 april 1773 
 
Compareerden Jacobus Verachtert Michielssone, welke comparant verklaarde gecedeerd 
en getransporteerd te hebben aan Joanna Verachtert Michielsdochter, zijn vierde part in de 
haafelijke effecten op hem comparant gesuccedeerd met het afsterven van Anna Cornelia 
Truijts hun gemeenschappelijke moeder en dat om en mits een som van honderd guldens 
courant, daarvan te betalen op heden een som van tien guldens ... Aldus gedaan en 
gepasseerd op 20 april 1773, ter presentie van Adriaen Verdonck en Hendrick Vinck geburen 
als getuigen. 
 
Den ondergeschreven bekende ontvangen te hebben van den notaris Oniaerts, een en 
twintig guldens en achttien stuivers desen 20 april 1773 ’t oorkonde getekend, Elisabeth 
Snijers. 
 
Akte N° 8         19 april 1773 
 
Compareerden Cornelis Cluijts en Cristina Bellens beide gehuwden en ingezetenen van 
Olen onder Tongerlo, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun 
comparant huis, schuur, stal met ap- en dependentiën, met al de landerijen, weiden en 
heiden, zo en gelijk zij comparanten dezelfde altijd hebben bewoond en bepacht en alsnog 
bewonen, bovendien alsnog bijgevoegd “ den houteren bempt “ onder Geel, aan den 
huurder zeer wel bekent en dat aan Joannes Baptista Verboven en Dimphna Bisschops 
zijn toekomende huisvrouw, ten deze present die de voorzegde huur accepteerden om en 
mits een som van twee en vijftig guldens in voorlijf courant en drie en twintig veertelen koren 
korenpacht en dit voor een termijn van zes jaar ... 
 
Item reserveerden de verhuerders het schaerhout wasschende aen “ het meirmans “ ende  
“ het rotven “ ... Item reserveerden de verhuerders voor hunne wooninghe de caemer naest 
de noort sijde ende peerts stal met de helft van den hof insgelijks naer de noort sijde ... ende 
sal naer de doot van sijne huijsvrouw mogen nemen tot sijn gebruijck “ het meirmans “ ofte  
“ het paken oijen ven “ gekomen van Adriaen Soeten kinderen ...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Vermeerbergen en 
Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 7         13 april 1773 
 
Compareeden Merten Verwimp Adriaenssone in huwelijk met Joanna Catharina 
Verhestraeten inwoners van Oevel, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit 
handen van Adriaen Doos ook inwoner van Oevel een som van honderd guldens. 
Comparant stelde speciaal tot pand zijn kindsgedeelte gelegen tot Oevel als onder Geel uit 
hoofde van zijn onder hem competerende pro indiviso met zijn zusters en broeders ... Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, in presentie van Joannes 
Fr. Oniaerts en Adrianus Marien als getuigen. 
 
Akte N° 6         8 maart 1773 
 
Compareerden Emmanuel Verlinden en Maria Christina Verboven beide gehuwden en 
ingezetenen van Olen onder Tongerlo, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben 
aan Marten Wouters zeker hun huis, hof, schuur en stal met de aangelegen erve, zowel 
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beemden, weiden en driesen en heiden ten ware dat haar Majesteits placcaerten aangaande 
de heiden andersints en contrarie waren mede brengende dewelke de pachter zal moeten 
observeren zonder schade van de verhuurders, samen groot zes bunders en een half. Aan 
de huurder genoegzaam bekend zo hij verklaarde en dat om en mits een som voor het het 
eerste jaar te beginnen half meert eerstkomende van vier en veertig guldens courant in 
voorlijf en volgende jaren acht en vijfrtig guldens en in korenpacht drie en twintig veertelen 
koren jaarlijks en dat voor een termijn van zes jaar ...  
 
Item sal in cas van het afschijden van den pachter moeten blijven tot verhuerders behoeve 
de leer in de schuer en de aen den solder als ook het caf kot ende sporre schelft ende sal 
pachter in tegendeel alle jaeren mogen uijtsteken een half roede moer op “ het hooghgoor “ 
onder Gheel ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Fr. Oniaerts en Peeter De Ceuster als getuigen. 
 
Akte N° 5         5 maart 1773 
 
Compareerden broeder Petrus Wijnants actueel nog wonende in “ de cluijse beneden 
hijligh Cruijs bergh “ onder Herentals, welke comparant verklaarde na voorgaande 
permissie geobtineerd te hebben van de heren wethouders der stad en bijvang van 
Herentals bij vorm en akte pro vita, verhuurd te hebben aan broeder J. F. Francot ook 
actueel mede broeder in de voorzegde Cluijse met ap- en dependentie, zo en gelijk hij 
hetzelfde bewoonde, op conditie nochtans dat hij broeder Petrus Wijnants dezelfde zal 
moeten houden water- en winddicht, zo van dak wegen en wanden zonder verder, welke in 
staat stellinge zal moeten geschieden voor Pasen eertskomende en verder in staat stelling 
en reparatie zal hij broeder J. F. Francot zijn kost mogen doen naar zijn genoegen altijd tot 
augmentatie derzelfde en dat gedurende het leven van hem verhuurder en ingeval hij 
verhuurder langer kwam te leven als de voorzegde broeder J. F. Francot zal de voorzegde 
Cluijse wederom cederen aan hem broeder Petrus Wijnants volgens zijn akkoord gelijk hij 
met de wethouders heeft gemaakt welke broeder J. F. Francot beloofde daarvoor jaarlijks te 
betalen aan de voorzegde verhuurder vijf en twintig guldens courant ieder jaar, waarvan het 
eerste jaar zal ingang nemen half maart eertskomende en dat van dit jaar. 
 
Item sal broeder J. F. Francot moghen kappen alle het hout wasschende aen den hof 
rondom de voors. Cluijse elken cap gedurende sijne hure alsook hetgene nu capbaer sijnde 
waer voren hij sal moeten geven eene nieuwe croone eens waer tegens hij broeder Petrus 
Wijnants de voor te vallen reparatie van dak en weechten sal moeten continnueren 
gedurende sijne hure ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Emmanuel Verlinden en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 4         25 januari 1773 
 
Conditie en voorwaarde waarop Adriaen Verstappen, Ferdinand Verstappen en Elisabeth 
Verstappen of haar erfgenamen als erfgenamen van Michiel Verstappen Mertenssone en 
Elisabeth Van Dingenen op heden 25 januari 1773 publiekelijk zullen verkopen zeker 
perceel erve gelegen tot ILL onder Tongerlo, genaamd “ den oelschen pat “ groot omtrent 
een half bunder. Palende oost Peeter De Ceuster, zuid een veldstraatje, west Cornelis Van 
De Poel kinderen en noord Jan Douwen. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... Aldus zijn deze 
conditien voorgelezen binnen Oosterwijk ten huize van de weduwe Jan Wouters, ter 
presentie van Erasmus Schoofs en en J. F. Oniaerts als getuigen. 
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Op de conditie voorschreven het voorzegde perceel land opgeroepen zijnde heeft na 
langdurige roepen den handslag ontvangen Dominicus Turelinckx om en mits een som van 
twee honderd en zeventig guldens courant en verklaarde de koper bovendien alsnog vijftien 
hoogen of verdieren te stellen. Compareerde ten deze mede Ferdinand Verstappen den 
welke verklaarde zich als borg te stellen voor de voorzegde som en verdieren, ter presentie 
van Anthonius Verstappen en Erasmus Schoofs. 
 
Akte N° 3         18 januari 1773 
 
Compareerden Elisabeth Drijlinghwacht laatste weduwe Jacobus Van Cruck 4 inwoonster 
van Olen onder Tongerlo, welke comparante verklaarde verkocht en getransporteerd te 
hebben zeker huisje met ap- en dependentien gestaan en gelegen omtrent de pastorij van 
Olen onder Tongerlo, zo gelijk zij hetzelfde heeft verkregen tegen Geeraert Laenen volgens 
akte daarvan, zijnde gepasseerd voor den notaris Stijnen binnen Herentals van datum 28 
september 1728, waartoe men refereerde met dit transport bij autenthieke copie. Palende 
oost en zuid G. Laenen, noord den heer intendant Bosquet en west de Plaetse van Olen 
gaande van “ het otterven “ naar de kerk en dat aan Maria Anna Van Kerckhoven en 
Theresia Van Kerckhoven zusters actueel inwoners van Olen, dewelke hetzelfde 
accepteerden om en mits een som van zeventig guldens courant op restrictie dat de 
transportante zal mogen bijwonen en logeren gelijk zij tot hiertoe heeft gehad, gedurende 
haar verder leven zonder evenwel verplicht te zijn tot enige voor te vallen reparatie welke 
acceptanten dit tot hunne last zullen nemen en zullen bovendien de acceptanten verplicht 
zijn de transportante in haar ziekte of enige natuurlijke “ caduteit “ assistentie te doen ten 
einde van dienstbaarheid ...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo op 18 januari 1773, ter presentie van 
den eerwaarde heer Hockx [Lambertus] en J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 2         11 januari 1773 
 
Testament:   In den naem ons heere amen 
 
Compareerden Anna Elisabeth Van Cruck en Jan Baptist Thielemans Cornelissone beide 
gehuwden en ingezetenen van Herenthout, welke comparanten 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 andere pieuse werken ter discretie van de 
laatstlevende van hun beiden. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen waarvan zij de erfelijke goederen aan 
elkaar maken met volle touchte en gebruik en na de dood van hun beiden deze 
te gaan aan hun wettige kinderen ingeval zij enige komen achter te laten. 
Ingeval van geen wettige kinderen zo willen zij testateuren dezelfde erfgoederen 
zullen gaan ter zijde daar zij van gekomen zijn. 

 
- Compareerde ten deze mede Peeter Van Cruck de vader van de testatrice 

dewelke verklaarde ten dieneinde afstand te nemen van zijn touchte dewelke hij 
volgens landsrecht zou kunnen pretenderen ...  

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Oniaerts en Cornelis Cluijts als getuigen. 

 
 
4 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Jacobus Van Cruck x E. Drylingkwacht, nr. 2336, pag. 469  
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Akte N° 1         6 januari 1773 
 
Compareerden Francois Joseph Leflot en Maria Lucia De Winter Hendrickxdochter 
samen gehuwden en ingezetenen van Westerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben van Gerardus Wouters molder op de molen van Zoerle een som van drie honderd 
en zestig guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen onder Zoerle Westerlo 
omtrent de Broeckstraet. Palende oost meester Verheijen(?), zuid .., west de Broeckstraet en 
noord de rentgelder, zijnde vrij en onbelast. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van J. Fr. Oniaerts en Hendrick Van Lommel als getuigen.  
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Akte N° 1         28 maart 1774 
 
Compareerden Catharina Van De Perre weduwe van Jan Hendrickx inwoonster van Oevel, 
welke comparante verklaarde verhuurd te hebben haar klein huis met de weiden, heiden, 
landerijen en hooiwas gelegen op “ de mosbergh “ onder Geel, samen groot zeven zillen 
zonder heide of hooiwas en dat aan Adriaen Hendrickx en Anna Hendrickx haar kinderen 
die hetzelfde alzo in huur accepteerden en dat om en mits een som van twintig guldens 
jaarlijks in voorlijf en vijf veertelen koren en dit voor een termijn van zes jaar. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van Peeter Boeckx en P. J. Oniaerts getuigen. 
 
Depost verklaarde de verhuurster dat Adriaen Hendrickx en Anna Hendrickx zullen 
hebben en behouden haar bedde sarsie en alle andere toebehoorten gelijk zij hetzelfde heeft 
gebruikt en dat in consideratie van hun getrouwe dienst aan haar verhuurster bewezen in 
haar ouderdom. 
 
Akte N° 2         28 maart 1774 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen  
 
Compareerden Peeter Franciscus Goor Janssone daar moeder van was Maria Mertens 
inwoner van Oevel op “ het heijeijnde “ gezond van hart met ons gaande en staande, welke 
mits deze verklaarde zijn laatste wil te kondigen in de manieren hier volgende: 
 

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

- Dispositie van al zijn tijdelijke goederen, waarvan hij zowel de haafelijke als de 
erfelijke verklaarde hij te gunnen aan zijn halfbroers en zusters daar moeder van 
was Maria Van Dingenen, hoofds gelijk den dezelfde zijn enige universele 
erfgenamen noemende. Al de goederen zullen in gemeenschap blijven tot dat 
het jongste kind van zijn half broers of zusters den ouderdom hebben bereikt 
van achttien jaar of tot dezelfde zijn kost kan of mag winnen. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van P. Fr. Oniaerts en Hendrick 
Van Eijnde ingezetenen van alhier. 
 
Akte N° 3         11 november 1774 
 
Compareerden Jacobus Peetermans en Dimphna Heijlen gehuwden en ingezetenen van 
Olen op de alzo genaamde “ Stadthouders hoeve “ onder Meeren, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter Wilbrordus Coolbonders en Jan 
Baptist Coolbonders, inwoners van Lichtaart een som van vijf en zeventig guldens courant 
courant ... 
 
Comparant stelde tot pand zekere beemd gelegen aan “ den sleptendijck “ onder Olen. 
Palende oost Jan Verbist, zuid F.De Ceuster, west de voorzegde “ Sleptdijck “ en noord 

Not. 6014: 1774  
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Peeter Van Eijnde erfgenamen, groot omtrent een half bunder. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. F. Oniaerts en Jan Baptist 
Wouters. Mede ondertekend door Jan Baptist De Winter. 
 
De nevenstaende obligatie is door Jacobus Peetermans geredimeert met gelijcke somme 
ende J. B. Caijmaeckx executeur testamentair ten sterfhuijse wijlen Peeter Coolbonders 
ingevalle de selfs quitte de dato 14(?) maart 1786 alhier gezien ende alhier geannexeert mits 
welke ditto obligato comt te cesseren doodt en teniet zijn nu en ten eeuwige daghe, actum 
26 meert 1786.  
 
Inliggende folio: 
 
Ontfangen bij den ondergeschr. executeur testamentair van’t sterfhuijs wijlen Peeter 
Coolbunders en Jacobus Peetermans de somme van vijf en seventigh guldens in 
voldoeninge ende afquijtinge van het hier voorstaende capitael met vier guldens over een 
jaer ende vier maenden interesse tot dato deser verschenen consentertende oversulcx in de 
cassatie deser. Actum Thielen deser 19 meert 1786 J. B. Caeijmacx. 
 
Akte N° 4         31 oktober 1774 
 
Compareerden Adriaen De Ceulaer inwoner van Wiekevorst in huwelijk met Elisabeth 
Vermeerbergen, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter 
Meus inwoner van Noorderwijk een som van honderd guldens courant. 
 
Comparant steld tot pand zeker perceel erve genaamd “ den heuvel “ gelegen op “ de witte 
gracht “ onder Wiekevorst, groot drie zillen. Palende oost en west Hendrick Naets zuid de 
gemeenteheide en noord de Wimpe. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Joannes 
Fr. Oniaerts en Jan Baptist De Winter als getuigen. 
 
Akte N° 4          20 oktober 1774 
 
Testament:  In nomine Domini Amen 
 
Compareerde Maria Van De Weijer, weduwe laatstmaal van Joris Cluijts inwoonster van 
Olen, haar verstand en memorie en vijf zinnen in alles wel machtig, welke comparante 
verklaarde bij deze haar laatse wil bij deze haar tegenwoordig codecille te kondigen en dat in 
de manieren hiervolgende: 
 

- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en het laten 
doen van een begrafenis en andere pieuse werken als bij haar dispositieve 
testament gepasseerd voor mij notaris en getuigen op den ... (leeg) 1773. 
 

- Eerst legateerde en maakte zij aan Onze Lieve Vrouw Heilige Rozenkrans of 
hetzelfde broederschap haar gouden ring en zilveren hoofdijzer om verkocht te 
worden tot profijt van hetzelfde gebruik en geimploieerd te worden. 

 
- Item legateerde en maakte zij aan de H. Geesttafel van Olen honderd gls. eens 

op den last van daarvoor te celebreren een jaarlijkse gezongen mis van requiem 
to lafenis van haar ziel. Willende dat dezelfde honderd guldens rentegewijs 
zullen worden gehypothekeerd met behoorlijke intrest ten behoeve van de 
armen van Olen op zeker perceel erve genaamd “ het cruijsvenneken “. 
Palende oost ... (leeg), west de baan naar Herentals, zuid en noord de straat 
naar Neerbuul onder Tongerlo Oosterwijk. 
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- Tot slot zeker perceel erve genaamd “ het delleken “ gelegen onder Olen in 
huur bij Peeter tot Buul waarvan de huur drie komende jaren na (haar) dood zal 
moeten uitgegeven worden aan de arme mensen. 

Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris binnen Olen Tongerlo, ter 
presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Adriaen Govaerts inwoners van Olen Tongerlo als 
getuigen. 
 
Akte N° 5         17 oktober 1774 
 
Compareerden Sieur Tielemans ingezetene en burger der stad Herentals, welke comparant 
verklaarde en bekende in huur uit gegeven te hebben zekere plek land genaamd “ het anna 
van elsen “. Palende oost Jan Cools, zuid Michiel Wilms erfgenamen, west Peeter Wouters 
en dat aan Peeter Peeters ten deze present die hetzelfde in huur accepteerde om en mits 
een som van vijf guldens en tien stuivers courant en dat voor een termijn zes jaar en van 
ieder zijn keuze. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Hendrick 
Aerts en Guilliam Jacops als getuigen. 
 
Akte N° 6         17 oktober 1774 
 
Compareerde Juffrouw Catharina ’t Sijen Peetersdochter begijn op het begijnhof tot 
Herentals, welke comparant verklaarde in huur uitgegeven te hebben zeker haar comparante 
hofstede met landen, weiden en heiden, zo en gelijk hetzelfde in gebruik is bij Peeter 
Vermerckt actuele pachter aan hem huurders zeer wel bekend en betreden en dat om en 
mits een som van dertig guldens voorlijf en negentien veertelen koren jaarlijks en bovendien 
te betalen de bede en lasten die er binnen Olen en Geel gevraagd zullen worden. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Peeter Boeckx en Jan Thoelen 
als getuigen. Mede ondertekend door Leonaerdus Toelen. 
 
Akte N° 7         9 oktober 1774 
 
Compareerden Henrick Aerts inwoner van Bernum onder Wiekevorst in huwelijk met 
Adriana De Backer, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Franciscus 
Van Kerckhoven zeker hun comparant huis, schuur en stal aan elkaar gestaan en gelegen 
onder Wiekevorst met twee bunders zaailand en omtrent één bunder weide waarvan een half 
bunder gelegen onder Heijstenbergh aan de huurder wel bekend en betreden en dat om en 
mits een som van vier en veertig guldens en veertien veertelen koren jaarlijks. 
 
Item reserveerde de verhuurders de kamer met den hof naast den vesten neffens den pat 
genaemt den drij hoeck met de smalle hoef onder Wiekevorst Heijst. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Meermans en Adriaen 
Bellens. 
 
De ondergeschreven Henrick Aerts inwoner van Bernum onder Wiekevorst en Franciscus 
Van Kerckhoven inwoner van Herenthout verklaarden elkaar te ontlasten van de hierboven 
staande huur, zodat Henrick Aerts daarvan is blijvende heer en meester alsof hetzelfde 
nooit was gebeurt geweest om hetzelfde te bepachten of verder te verhuren naar zijn 
believen, 4 maart 1775. 
 
Akte N° 8         8 oktober 1774 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
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Compareerde Jan Van Dijck weduwnaar Elisabeth Huijpens, actuele inwoner binnen 
Noorderwijk ten huize van Jan Vertommen, zijn verstand en memorie in alles wel machtig, 
welke comparant verklaarde te lauderen en te approberen zijn testament gepasseerd voor 
mij notaris op 11 september 1774. 
 

- Willende dat deze zal achtervolgd worden ... te behouden alle solemniteiten 
alhier gesupplieert al zijn uiterste wil en begeerde dat er zal moeten 
gecelebreerd worden alsnog honderd guldens missen boven de reeds vermelde 
missen in zijn voorgaande testament tot zijn en zijn ouders ziele lafenis. 
 

- Willende bovendien dat er na zijn overlijden zal moeten uitgegeven worden aan 
de arme mensen van zijn geboorteplaats drie veertelen koren in gebakken brood 
of graan, kort na zijn overlijden. 

 
- Item maakte hij aan Onze Lieve Vrouwe Capelle ter Voort onder Westerlo 

honderd guldens om daarvoor gecelebreerd te worden een jaargetijde met het 
stellen van het zondagsgebed. 

 
- Kiezende voor executeur van zijn testament en codecille Jan Vertommen in 

huwelijk met Dimphna Cuijpers om alles te bezorgen. 

Aldus gedaan en gepasseerd voor het ziekenbed van de testateur binnen Noorderwijk ter 
Plaetse, ter presentie van Jan De Winter en Franciscus Smedts geburen als getuigen hiertoe 
aanzocht. Door mij gevraagd zijnde of zij konden schrijven antwoorde de codecillateur, dat 
nee mits sijn slap gesicht ...  
 
Akte N° 9         17 september 1774 
 
Testament:   In den naem ons heere amen 
 
Compareerden Sieur Peeter Van Hove burger en ingezetene der stad Herentals, actueel op 
het begijnhof aldaar ten huize van zijn dochter, enigszins onpasselijk zittende in onze 
tegenwoordigheid bij het vuur, welke comparant verklaarde bij deze zijn laatste wil te 
kondigen en dat in de manieren hiervolgende: 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en willende 
begraven te worden met dezelfde solemniteiten gelijk zijn huisvrouw werd 
begraven en willende dat er zal gecelebreerd ene dertigsten in de parochiale 
kerk en een dertigste bij de paters Minderbroeders en bovendien alsnog 
honderd missen van requiem tot lafenis zijner ziel. 
 

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen waarvan hij ten eerst de rente dewelke hij 
aan zijn kinderen is hebbende met zijn dood zal komen te cesseren. 

 
- Dispositie van alle haafelijke en erfelijke goederen, goud zilver, gemunt en 

ongemunt verklaarde hij te gunnen en te geven aan zijn vijf kinderen, den heer 
Peeter Van Hove, Hendrick Van Hove, Franciscus Van Hove, Anna Van 
Hove en Juffrouw Clara Van Hove begijntje, hoofdelijk gelijk zonder het ene 
meer als het ander. 

 
- En dat deze zijn uiterste wil beter zou volbracht worden verkoos en nomineerde 

hij testateur voor executeresse zijn dochter Juffrouw Clara Van Hove. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals op het begijnhof ten woonhuize van de 
testateur, ter presentie van Petrus Raus en Jan Baptist Storms als geburen en getuigen. 
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Depost verklaarde hij testateur dat er zal moeten uitgedeeld worden aan de armen dezer, 
drie veertelen in brood. 
 
Akte N° 10         11 september 1774 
 
Testament:   In den naem ons heer amen 
 
Compareerden Jan Van Dijck actueel wonende tot Noorderwijk ten huize van Jan 
Vertommen, enigszins onpasselijk liggende te bed, welke comparant verklaarde bij deze zijn 
uiterste wil te declareren en dat in de manieren hier volgende: 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en het laten 
doen van een begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van zijn na te 
noemen erfgenamen en willende dat er kort na zijn overlijden zullen moeten 
gecelebreerd worden honder guldens missen tot lafenis zijner ziel. 
 

- Dispositie van al zijn tijdelijke goederen, verklaarde hij te gunnen en te geven 
voor de touchte voor twee delen aan Dimphna Cuijpers zijn zusters dochter en 
voor een derde deel aan de kinderen van Franciscus Bellens, maar dat eerst 
en vooral zullen zijn betaald zijn begrafenis, hiervoor geteld, missen en andere 
pieuse werken en als dan te stellen zijn huis in behoorlijke staat, vrij van water 
en wind en zal deze touchte continueren gedurende het leven van de voorzegde 
Dimphna Cuijpers en na haar dood zal den overschot van al zijn na te laten 
haafelijke en erfelijke goederen gaan en succederen volgens landsrecht en 
lokale coustumen. De voorzegde Dimphna Cuijpers alzo roepende voor twee 
derde parten en de kinderen van Franciscus Bellens voor het resterende derde 
part. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten huize van Jan Vertommen voor het 
ziekenbed van den testateur, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Joannes De Winter als 
getuigen hiertoe aanzocht en geroepen. 
 
Akte N° 11         11 september 1774 
 
Testament:   In den naeme ons heere amen 
 
Compareerden Peeter Heijns en Anna Cornelia De Backer beide gehuwden en 
ingezetenen van Olen, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede 
gezondheid, met ons gaande en staande, welke comparanten verklaarden bij deze hun 
laatste wil te kondigen in de manieren hiervolgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en dat 
hun nagedaan worden vijftig missen van requiem met het bakken van drie 
veertelen rogge om uit te delen aan de arme mensen van Olen dewelke zullen 
tegenwoordig zijn in de missen en uit gedeeld te worden in het sterfhuis daags 
na de begrafenissen. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke 
maken zij aan elkaar in volle eigendom en met volle touchte en gebruik en na 
hun beider dood den eigendom op hun kinderen of representanten van 
dezelfden zonder preferentie van sexe of ouderdom dan alleen dat hun oudste 
dochter haar zal moeten consenteren en vergenoegen met haar legitieme portie 
in hun na te laten erfelijke chijnsgoederen om redenen hun moverende, maar 
ingeval dezelfde haar prerogatief in de leengoederen niet pretendeerde 
(hetwelke zij vermocht te doen) zo zal dezelfde gelijk delen in al de 
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chijnsgoederen gelijk haar andere zusters of hun representanten dezelfde hun 
kinderen in het geval voorschreven alzo roepende en instituerende pleno juro 
institutionis, maar ingeval hun oudste dochter kwam te overlijden zonder wettige 
oir of oiren (nakomelingen) achter te laten zullen al haar erfelijke goederen 
moeten retro cederen en succederen ter zijde daar die van gekomen zijn te 
weten op zusters of zusterskinderen en dit om grote en grove redenen de 
testateuren moverende. 

 
- Teniet doende alle voorgaande testamenten voor deze datum gemaakt. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateuren 
binnen Olen, ter presentie van Jacobus Van Dijck en Joannes Fr. Oniaerts geburen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 12         29 augustus 1774 
 
Compareerde Peeter Heijlen inwoner van Broeckhoven onder Morkhoven, oud omtrent de 
drie en tachtig jaar en Hendrick Sterckx oud omtrent vijf en tachtig jaar ook inwoner van 
Morkhoven, beiden van goede namen, samen hun verstand en memorie en vijf zinnen in 
alles wel machtig, welke comparanten verklaarden ter rekwisitie van Marten Heijlen 
Adriaenssone met zijn zuster en broeders allen Adriaenskinderen als dat de weg van zeker 
perceel land en bos genaamd “ laeckemandts bosch “ gelegen onder Morkhoven van over 
de veertig jaren door hun rekwiranten is gebruikt, ook van hun voorouders is gebruikt, 
komende uit de alzo genaamde Begijnestraat, eerst over het erf van Anna Van Habbanaije 
en alsdan over het erf van Guilliam Heijlen nomine uxoris van eerste huwelijk en van daar 
over het erf der rekwiranten ... over het erf van de weduwe en de kinderen van Peeter 
Heijlen en Anna Denckens en alzo op hun voorzegde erf, zonder dat er gedurende de 
voorzegde jaren ooit enige stoornis of contradictie aan de rekwiranten of voorouders is 
geschied of gepresenteerd, maar altijd tot op den dag van heden is gebruikt in peis en vrede, 
als dan over hun eigendom en proper goed en was ...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd tot Broeckhoven onder Morkhoven, ter presentie van Peeter 
Van Ouijtsel en Jan Fransen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13         12 augustus 1774 
 
Testament:   In nomine Domini amen 
 
Compareerden Joanna Maria Van Thielen en Hendrick Verbiest samen gehuwden en 
ingezetenen van Wiekevorst, 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 als volgt: 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel de haafelijke als de 
erfelijke goederen aan elkaar maken in volle eigendom en met volle touchte en 
gebruik, nochtans dat hun ouders daarvan zullen behouden de touchte 
gedurende hun leven in plaats van hun vaderlijke of moederlijke legitieme portie 
ingeval zij zonder wettige geboorten zouden komen te overlijden en ingeval zij 
enig kind of kinderen kwamen achter te laten zal dezelfde eerlijk moeten 
opbrengen naar staat en conditie tot behoorlijke ouderdom en alsdan aan 
dezelfde te geven hun legitieme portie in plaats van dien vijftig guldens met een 
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nieuw kleed te vinden uit de gedevolveerde erfelijke goederen die hun ouders in 
touchte bezitten. 

Teniet doende, derogerende, revocerende, casserende alle voorgaande testamenten en 
ordonnantien van laatste wil voor deze datum gemaakt. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Wiekevorst ten woonhuize van de testateuren, ter presentie van Sieur Jacobus Van Pee en 
J. Fr. Oniaerts getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14         8 augustus 1774 
 
Testament:  In nomine Domini amen 
 
Compareerden Maria Van Eijsendijck en Geerardus Van Hout, samen gehuwden en 
burgers der stad Herentals, bij mij notaris over vele jaren bekent, zij comparante enigszins 
onpasselijk en hij comparant in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze 
niet te willen scheiden van deze wereld zonder alvorens hun tijdelijke goederen 
gedisponeerd te hebben en dat in 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 laatst 
levende van hun beiden, willende dat er na ieders overlijden zullen moeten 
gecelebreerd worden vijftig missen van requiem tot ieders ziele lafenis. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke 
gunden en maakten zij aan elkaar in volle eigendom, op last en restrictie dat den 
overschot na de dood van de laats levende zal moeten gaan en succederen de 
helft ter zijde van de testatrice en de andere helft ter zijde van den testateur om 
te erven volgens stadsrecht. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals ten woonhuize van de testateuren, ter 
presentie van Jan Baptist De Ceuster en Jan Franciscus Heijlen beide inwoners van de 
parochie van Noorderwijk. 
 
Akte N° 15          15 juli 1774 
 
Compareerde Anna Margariet Van Dingenen inwoonster van Tongerlo, welke comparante 
verklaarde verhuurd te hebben aan Peeter Menten en Maria Barbara Verluijten gehuwden 
zeker haar comparant huis, schuur, stal met de landerijen, weiden en heiden, haar 
competerende, zo en gelijk het actueel in gebruik is bij Jan Luijten en dit om en mits een 
som van vijf en veertig guldens in voorlijf jaarlijks en vijftien veertelen koren goed en 
leverbaar. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en J. 
B. De Winter als getuigen. 
 
Akte N° 16          13 juli 1774 
 
Compareerde Peeter Van Elsen in huwelijk met Dimphna Cuijpers inwoners van 
Schaatsbergen onder Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Adriaen 
Coolkens als voogd over de wezen van Geeraerdt Wouters en Anna Van Bijlen een som 
van honderd guldens courant tot redimering van een obligatie van honderd guldens courant 
ten behoeve van de erfgenamen Peeter Verboven, gepasseerd voor mij notaris en zekere 
getuigen op 18 december 1771 dienende deze voor cassatie, nu en ten eeuwige dage 
waarvan deze is dienende voor volle en absolute kwijting. 
 
Comparant stelde hiervoor tot pand zeker perceel weide als land genaamd “ het ovencot “ 
gelegen onder Olen. Palende oost Maria Verluijten erfgenamen met een straatje, zuid Peeter 
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De Ceuster, west de kinderen Jan Vermeerbergen en noord het veldstraatje. Item een 
perceel weide gelegen tot Schaatsbergen genaamd “ den aert “ Palende oost “ den 
gemeijnen aert “, zuid Adriaen Douwen, west Peeter De Smedt nomine uxoris en noord de 
straat naar Herentals. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Oniaerts en Jan Baptist Janssen als getuigen. Deze akte werd mede ondertekend door 
Peter Josephus Verachtert en Emmanuel Verlinden. 
 
Akte N° 17          19 juli 1774 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen 
 
Compareerden Dimphna Vleugels en Peeter Dooijs, inwoners van Oevel, hij comparant 
liggende ziek te bed en zij comparante in goede gezondheid, welke comparanten 
verklaarden niet te willen scheiden van deze wereld alvorens hun tijdelijke goederen 
gedisponeerd te hebben: 
 

- 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 goederen maken zij aan elkaar in volle 
eigendom en ingeval van enige erfgoederen maken zij ook deze aan elkaar met 
de volle touchte en gebruik en dit op last dat de laatst levende zal moeten 
dragen alle haafschulden en bovendien hun na te laten kind of kinderen eerlijk 
op te voeden tot behoorlijke ouderdom en dan aan hen tegeven vijftien guldens 
eens inplaats van hun legitieme portie. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize van de testateuren aan het 
ziekenbed, ter presentie van Wilm Van Eijnde en Peeter Mertens inwoners van Oevel als 
getuigen hiertoe geroepen. Peeter Doos verklaarde mits zijn ziekte niet anders dan een 
kruis te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 18          16 mei 1774 
 
Testament:  In nomine Domini amen 
 
Compareerde Cornelis Cluijts en Christina Bellens, beide gehuwden en ingezetenen van 
Olen onder Tongerlo, gezond van hart en in volle gebruik van hun vijf zinnen, welke 
comparanten verklaarden met warme hand bij donatie inter vivos of gift onder levenden 
gegeven te hebben aan Jan Neijers en Dimphna Peeters de grond uit hun erve gekomen 
van Adriaen Soeten kinderen zo en gelijk de koestal van nu af staat gebouwd en getimmerd 
zo ver als den opsije drup is vallende. Op last en restrictie nochtans ingeval de voorzegde 
stal kwam af te branden of den timmer werd afgebroken en zonder de voorzegde grond de 
novo te bebouwen dat alsdan dezelfde verlaten grond zal retrocederen aan de donatanten 
zo en gelijk hetzelfde voor deze op zijn limieten westwaarts ter straat heeft uitgelopen, welke 
Jan Neijers en Dimphna Peeters zijn huisvrouw verklaarden hetzelfde op de voorzegde 
restrictie alzo in dank aan te nemen. Verklaarden de donatanten deze donatie gedaan te 
hebben uit pure en zuivere liefde die zij tot de acceptanten dragen en voor hun arbeidsloon 
onvergeldbaar van de acceptanten genoten en om meerdere andere redenen aan hun 
bekent. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Oniaerts en Adriaen Marien als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 19         12 april 1774 
 
Compareerden Jan Verbiest Peeterssone welke comparant bekende ontvangen te hebben 
uit handen van Peeter Lemmens Gijsbrechtssone ook inwoner van Grese onder Herentals, 
een som van honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel zaailand gelegen onder Herentals als onder Olen, 
groot drie zillen. Palende oost Anna Verdonck, zuid Jan Lauwereijs, west de Gresestraete en 
noord de waterloop genaamd “ de reviere “ ... Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op 
het kantoor van mij notaris, ter presentie van P. Fr. Oniaerts en Hendricus Norbertus De 
Smedt als getuigen. 
 
Akte N° 20          5 april 1774 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Compareerden Adriaen Govaerts en Anna Maria Verschueren beide gehuwden en 
ingezetenen van Doeffen onder Olen, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante 
in goede gezondheid, welke comparanten bij deze hun uiterste wil te kondigen en dat in de 
manieren zo en gelijk hier is volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en dat er 
kort na hun overlijden vijf en twintig missen van requiem zouden gedaan 
worden. 
 

- Dispositie van al hun haafelijke en erfelijke goederen, zo leengoederen als 
ander chijns en alodiale goederen verklaarden zij testateuren te gunnen met 
volle touchte en gebruik aan de laatst levende van hun beiden. Willende dat al 
hun na te laten goederen zullen gaan en succederen in volle eigendom op hun 
kinderen samen verwekt, zonder het ene minder als het ander. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van den testateur, ter 
presentie van Peeter Renders en P. F. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 21         28 maart 1774 
 
Compareerden Catharina Van De Perre weduwe van Jan Hendrickx inwoonster van Oevel, 
welke comparante verklaarde verhuurd te hebben haar groot huis met landerijen, weiden, 
heiden en hooiwas in “ het Sammelsbroeck “ zo en gelijk hetzelfde in gebruik is bij Jan 
Hendrickx en dat aan dezelfde ten deze present die verklaarde de voorzegde hofstede alzo 
in huur te accepteren om en mits een som van vier en dertig guldens jaarlijks in voorlijf en 
twee en twintig veertelen korenpacht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter 
presentie van Peeter Boeckx en P. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 22         13 maart 1774 
 
Compareerden Peeter Augustinus Van Thielen in huwelijk met Joanna Catharina Sterckx 
inwoners op “ het clijn gendt “ onder Herentals, Jan Van Reusel en Anna Maria Van Mol 
beide gehuwden ingezetenen van Bouwel, welke comparanten verklaarden gezamenijk 
verkocht te hebben aan Peeter Van Mol en zijn huisvrouw, hoiren en nakomelingen zeker 
perceel erve genaamd ‘ het thoenisblock “ groot in ’t geheel drie honderd en vijf en zeventig 
roeden, waarin ieder der transportanten is hebben een vierde part en dat om en mits een 
som van honderd vier en zeventig guldens ... met last van al de heerlijke chijns en andere 
chijnsen hoe daning die zouden mogen wezen, welke Peeter van Mol ten deze present 
verklaarde de voorzegde twee vierde parten zijnde de helft alzo in dank aan te nemen en de 
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twee comparanten transportanten van al de voorzegde lasten en speciaal van de voorzegde 
kapitale renten van vijf en twintig guldens daarvan als nu makende als zijn schuld. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van P. Fr. Oniaerts en Peeter 
Ceulemans als getuigen. 
 
Akte N° 23         12 maart 1774 
 
Compareerden Adriaen Geerts Adriaenssone daar moeder van was Maria Heijlen, 
bejaarde jongman en zich zelf zijnde, inwoner van Herenthout ter ene zijde en Jan Geerts 
Peeterssone in huwelijk met Anna Barabra Van Der Veeken insgelijks inwoners van 
Herenthout, welke comparanten verklaarden samen overeengekomen te zijn in de manieren 
gelijk hier is volgende: 
 
Ten eerste verklaarde hij tweeden comparant den eerste comparant zijn oom van vaderlijke 
zijde aan te nemen en gedurende zijn leven te alimenteren van kost en drank, kleren en 
lijnwaad, te houden ziek en gezond met behoorlijke dienst in zijn leven en ingeval van zijn 
aflijvigheid (hem) eerlijk ter aarde te bestellen met een eerlijke uitvaart en bovendien na des 
eerste comparants aflijvigheid te doen en laten celebreren om tien guldens en tien stuivers 
missen tot lafenis zijner ziel, waarvoor hij eerste comparant van nu af is overgevende al zijn 
haafelijke en erfelijke goederen voor de touchte. Welke Jan Geerts den tweeden comparant 
verklaarde den eerste comparant daarvoor te accepteren ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
P. Fr. Oniaerts en Martinus Heijlen als getuigen. 
 
Akte N° 24         2 maart 1774 
 
Compareerden Guilliam Huijpens en Catharina Mans samen gehuwden, ingezetenen van 
Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen 
van den eerwaarde heer Van Rooij pastoor in noorderwijk een som van honderd guldens 
courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ de schomme “ gelegen 
onder Tongerlo, groot twee honderd en vijftig roeden. Palende oost Jan Van Opstal, zuid Jan 
De Ceuster erfgenamen, west Martinus Verstappen en noord de voorzegde erfgenamen van 
Jan De Ceuster. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, 
ter presentie van P. Fr. Oniaerts en Jan Baptist Janssens als getuigen. 
 
Akte N° 25         24 februari 1774 
 
Compareerde Geeraerd Verbiest Mertenssone en Peeter Jan Struijfs inwoner van 
Noorderwijk welke comparanten verklaarden in huur uitgegeven te hebben aan Martinus 
Schouwaerts en Joanna Dresselaers inwoners van Morkhoven zeker perceel land gelegen 
in Noorderwijk aan de Santcapelle, groot achttien roeden. Palende oost Guilleam 
Hooremans, zuid de straat, west Peeter Heijlen erfgenamen en noord ... Mundelaers, om 
daar op te bouwen een huis tot zijn comoditeit op de last dat hij Gommarus Schouwaerts 
jaarlijks zal moeten geven aan ieder anderhalve pattacon of achtentwintig stuivers aan ieder 
de verhuurders en bovendien te betalen alle dorpslasten ... en dit voor een termijn van vijf en 
twintig jaar en zonder dat hun kinderen of erfgenamen enig recht zullen hebben of behouden 
...  
 
Item en sullende huerdere als ’t huijs sal verbouwt sijn en sal geene andere huijshoudens 
mogen bijwooninge geven ... ’t zij getrouwde ofte ongetrouwde ende ingevalle de huerderen 
binnen den tijdt van 25 jaeren beijde quamen te sterven soo sal dese huere comen te 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 67 

 

 
 

 

expireeren dan dat hunne erfgenaemen den timmer van het voorsegde huijs sullen mogen 
afbreken oft vercoopen ... etc 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Fr. Oniaerts en Guilleam 
Hooremans als getuigen. 
 
Akte N° 26         14 februari 1774 
 
Testament:  In den naem ons heere amen 
 
Compareerde Dimphna Bisscops en Jan Verboven beide gehuwden en ingezetenen van 
Olen Tongerlo, zij comparante enigszins onpasselijk te bed liggende en hij comparant in 
goede gezondheid welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen in de 
manieren hiervolgende. 
 

- Willende dat er voor den eerst stervende moet gecelebreerd worden vijftien 
missen van requiem voor lafenis zijner ziel. 
 

- 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 willende dat hun nagedaan worden vijftien 
missen van requiem als voorzegd staat. 

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

goederen verklaarden zij te gunnen aan elkaar. Voor zoveel zij testatrice eerst 
kwam te sterven maar alleen van de erfelijke goederen gekomen van haar 
moederlijke zijde de volle touchte en aangaande haar andere erfelijke goederen 
de touchte na de dood van haar vader volgens landsrecht. 

 
- Teniet doende al de voorgaande testamenten van laatste wil voor deze datum 

gemaakt. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de 
testatrice, ter presentie van Emmanuel Verlinden en P. Fr. Oniaerts geburen als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 27         14 februari 1774 
 
Compareerden Franciscus Van Hove Gommarussone inwoner van Liessel onder Geel in 
huwelijk met Maria Verwimp, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit 
handen van Jan Heijlen Janssone in kwaliteit van voogd over het kind van Hendrick 
Verhestraeten daar moeder van leeft Maria Van Goensel ten bijwezen en overstaan van 
Martinus Van Goensel mede voogd, een som van vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zijn kindsgedeelte hetwelk hem enigszins kon 
competeren na de dood van zijn moeder. Compareerde ten deze mede Adriaen Van Hove 
de broer van den comparant dewelke verklaarde zich als borg te stellen. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van P. Fr. Oniaerts en 
Adriaen Horemans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De ondergeschreven Lucia Verhestraeten bekende ontvangen te hebben van Franciscus 
Van Hove het voorstaande kapitaal van vijftig guldens met den intrest van dien tot op heden 
consenteert dus in de cassatie. Actum Olen 6 januari 1796. 
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Akte N° 28         9 februari 1774 
 
Compareerde voor mij Egidius Oniaerts openbaar notaris ter presentie van ondergeschreven 
getuigen Adriaen Gebruers en Joanna Helsen gehuwden en inwoners aan de Capelle ter 
Voort onder Westerlo, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan en ten 
behoeve van Joannes Baptist Soeten, secretaris der gemeente Olen, te weten zeker 
perceel beemd, groot honderd veertig roeden, gelegen tot Gelindel aan de Wimp, aldaar 
onder Westerlo. Palende oost de weduwe Peeter Douwen, zuid en west de gemelde Wimpe 
en noord de voornoemde comparant met zijn beemd gelegen onder Zoerle Parwijs, 
genaamd “ den parwijs bempt “ om en mits een som van drie honderd vijf en zeventig 
guldens courant hetwelke de comparanten acceptanten tenvolle bekenden ontvangen te 
hebben. 
 
De voornoemde comparant acceptant naast Anna Elisabeth Boeckx zijn huisvrouw in het 
gemelde perceel beemdgrond en toebehoren wel en wettelijk te goeden en vestigen. Aldus 
gedaan en gepasseerd aan de Voort Capelle onder Westerlo ten huize van den transportant, 
ter presentie van Hendrick De Backer en Jan Haseldonckx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 29         4 februari 1774 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen 
 
Compareerden Maria Catharina Helsen en Franciscus Lenders beide gehuwden en 
ingezetenen van de Voort Capelle onder Westerlo, zij comparante enigszins onpasselijk en 
hij comparant in goede gezondheid nochtans beide met ons gaande en staande, welke 
comparanten verklaarden hun testament te ordonneren ... ook niet tegenstaande enige 
coustumen ter contrarie aan dewelke zij mits deze derogerende en revocerende, casseren, 
dood en teniet doen de testamenten en ordonantien van laatste wil voor deze gemaakt. 
 

- 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 en willende dat kort na het overlijden van de 
testateuren om een pistool missen van Requiem zullen geschieden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke, 
waarvan de testatrice daarvan eerst disponerende roept en institueerde haar 
kinderen van eerste huwelijk voor hun legitieme portie van haar na te laten 
haafelijke en erfelijke goederen dezelfde te vinden uit haar erfelijke goederen op 
dezelfde gedevolveerd met het afsterven van haar eerste man en verklaarde 
verder te gunnen aan haar tegenwoordige man een kindsgedeelte in al haar na 
te laten haafelijke en erfelijke goederen ... en verder na te laten aan de kinderen 
verwekt met haar tegenwoordige man. Waarvan hij testateur zijn na te laten 
haafelijke en erfelijke goederen gunde aan zijn vrouw op last en restrictie dat zij 
zal verobligeerd zijn hun kinderen samen verwekt eerlijk op te voeden en te 
alimenteren tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke staat of ouderdom en hun 
dan te geven en te lauderen hun legitieme portie van den testateurs 
nalatendheid. 

Aldus gedaan en gepasseerd aan de Voort Capelle onder Westerlo, ten woonhuize van de 
testateurs, ter presentie van Peeter Franciscus Oniaerts en Adriaen Schoubroeckx als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 30         11 januari 1774 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen 
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Compareerden Maria Baeten en Jan Huijsmans beide gehuwden en ingezetenen van Olen 
ten gehucht van Doeffen, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede 
gezondheid, welke comparanten verklaarden niet te willen scheiden van deze wereld zonder 
hun tijdelijke goederen gedisponeerd te hebben met welbedachte zinnen bedwongen en 
verklarende gemaakt en geordoneerd te hebben hun testament en ordonnantie en laaste wil 
bij forme van testament codecile: 
 

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

- Dispositie van hun goederen waarvan ten eerste zij hun haafelijke goederen 
gunden aan elkaar in volle eigendom en aangaande hun erfelijke goederen hen 
te gunnen de volle touchte en gebruik en na de dood van de laatst levende te 
succederen volgens landsrecht en lokale coustumen en zal ingaval hij testateurs 
het langst komt te leven jaarlijks mogen slagen drie vierendelen van een roede 
rus op “ het geruijm “. 

 
- Willende dat hun obligatoire renten zullen behouden de nature en dat dezelfde 

op hun erfelijke goederen. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen in het gehucht van Doeffenen voor het ziekenbed 
van de testatrice, ter presentie van P. Fr. Oniaerts en Peeter Cluijts als getuigen. 
 
Akte N° 31         3 januari 1774 
 
Compareerden Adriaen Verstockt, bejaarde jongman en zich zelf zijnde, inwoner van Olen, 
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis stal schuur met 
al de landerijen en weiden, beemden en heiden, zo en gelijk hetzelfde in gebruik is geweest 
bij Jan Verwimp 5 en nu aan dezelfde zijn weduwe Anna Maria Van Roosbroeck om en 
mits een som van zes en dertig guldens in voorlijf en twintig veertelen koren in korenpacht 
jaarlijks. 
 
Item ten eerste reserveerde hij verhuurder “ het celdercaemerken..” 
 
Aldus gedaan en gepasseerd op den 3de januari 1774, ter presentie van Peeter Fr. Oniaerts 
en Guilleam Van Mechelen als getuigen. 
 
     
 
 
 
 
 
  

 
 
5 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Verwimp x Anna Maria Van Roosbroeck, nr. 3508, 
pag. 688. 
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Index van alle de acten gepasseert voor den Nots Eg. Oniaerts tot Oolen ten jaere 1775. 
 

N° 1  Eerst codecille van den edelen heere Baron Fr. Serclaes de 
Norderwijck. 

 
N° Acte van afdracht van G. Wouters aan Lambert Kemels cum suis. 
 
N° 2 Obligatie van 110 gls. tot last van Peeter Franciscus Bulckens en 

Theresia Gijbels ten behoeve van de heer pastoor van Noorderwijk 
 
N° 3 Verkoop van een huisken door Walterus Verhaegen aan Cornelis 

Cuijpers tot Morkhoven. 
 
N° 4 Obligatie van 100 gls. tot last van Henrick Van Ende en Maria De 

Win ten behoeve van Peeter Heijlen. 
 
N° 5 Verkoop van erfgoederen wijlen Adriaen Wouters en Dimphna 

Helsen tot Oolen. 
 
N° 6  Obligatie van 110 gls. tot last van Franciscus De Coninck ten 

behoeve van Hendrick Cools. 
 
N° 7 Donatie inter vivos door Jan Verachtert aan Martinus Swolfs. 
 
N° 8 Huur cedulle van Juffrouw Van Dijck weduwe de heer Bosmans aan 

Franciscus Momboirs tot Morkhoven. 
 
N° 9 Obligatie van 400 gls. tot last van Adriaen Boeckx ten behoeve van 

Peeter Leers, Noorderwijk. 
 
N° 10 Huur cedulle van Juffrouw Helsen cum suis aan Peeter Michiels. 
 
N° 11 Conventie tussen de kinderen Jan Verbiest en Maria Van Eijnde. 
 
N° 12 Conventie tussen de kinderen Cornelis Van De Poel en Anna 

Peeters. 
 
N° 13 Verkoop van een plek erve door Peeter Mertens aan Franciscus 

Cuijpers en Clara Coenen. 
 
N° 14 Obligatie van 100 gls. ten behoeve van Franciscus Heijns tot last 

van Adriaen Van Castel en Maria Catharina Michiels 
 
N° 15 Huur cedulle van Emmanuel Verlinden aan Adriaen Coolkens. 
 
N° 16 Testament van Jan De Winter en Catharina Sprengers, 

Noorderwijk. 
 

Not. 6015: 1775  
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N° 17 Huur cedulle van stuk goederen door Jan Van Doninck en Jan 
Bens. 

 
N° 18 Testament van Jan Peeters en Maria Bruijnckens. 
 
N° 19 Testament van den Edelen Heer Baron Serclaes De Norderwijck. 
 
N° 20  Testament van Henrick Haverans en Anna Maria Heijlen, 

Morkhoven. 
 
N° 21 Obliogatie van 50 gls. tot last van Jan Wagemans ten behoeve van 

Jan De Meulder, Herentals. 
 
N° 22 Testament van Jan De Meulder en Theresia Bosch, Herentals. 
 
N° 23 Obligatie van 300 gls. tot last van Elisabeth Nuijens geestelijke 

dochter ten behoeve van Henrick Dooijs. 
 
N° 24 Verkoop van zeker hoeksken door Michiel Verachtert aan 

Franciscus Theijs. 
 
N° 25 Huur cedulle van Sr. Petrus Struijfs aan Jan Baptist Ceulaers. 
 
N° 26 Verkoop van een beemd door Jan Baptist Soeten aan Peeter 

Douwen. 
 
N° 27 Obligatie van 50 gls. tot last van Jan De Ceuster ten behoeve van 

Henrick Dooijs. 
 
N° 28 Donatie inter vivos door Barbara Peetermans aan Martinus Swolfs. 
 
N° 29 Lening van 212 gls. door Peeter Swolfs aan Martinus Swolfs. 
 
N° 30 Verkoop van een huis door Michiel Kenis aan Peeter Douwen. 
 
N° 31  Obligatie van 150 gls. tot last van Peeter Moijmon ten behoeve van 

Franciscus Cuijpers en Clara Coenen. 
 
N° 32  Obligatie van 100 gls. tot last van Adriaen Matthijs Oosterwijk. 
 
N° 33 Testament van Jan Vertommen en Dimphna Cuijpers, Noorderwijk. 
 
N° 34 Obligatie van 50 gls. tot last van Andries Van Castel ten behoeve 

van Peeter Vermeerbergen. 
 
N° 35 Testament van de heer Joannes J. Van Doninck (M. L.) en Juffrouw 

Maria Francisca Hufkens tot Herentals. 
 
N° 36  Testament van Elisabeth Peeters weduwe Peeter Helsen tot ILLe. 
 
N° 37 Autorisatie ad bona door Dimphna Helsen aan Geeraert Wouters 

en Lambrecht Kemels. 
 
N° 38  Testament van Catharina Meir weduwe Jan Wouters, Oosterwijk.  
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      Finis coronat opus  
 
 
 
 
 
 
 
     Joannes Franciscus Oniaerts 1775  
 
 
Akte N° 1         25 december 1775 
 
Testament:   In nomine Domini amen 
 
Compareerde den Edelen heere Baron Ignatius ’t Serclaes heere van Noorderwijk etc. 
enigszins onpasselijk, nochtans zijn verstand, memorie en de vijf zinnen wel machtelijk 
gebruikende, welke comparant verklaarde te lauderen en te approberen zijn testament 
gepasseerd voor mij en getuigen op 5 mei 1775, zoveel in deze zijn tegenwoordig codecille 
niet contrarie werd gedisponeerd. 
 

- Ten eerst wilde en begeerde hij codecillateur dat zijn domestiëen die hem drie of 
meerdere jaren hebben gediend en alsnog tot zijn sterfdag zullen dienen, zullen 
hebben boven het lopende jaar een jaar gagie [loon], dat degene die twee 
complete jaren bij hem zullen hebben gewoond alleenelijk zullen hebben negen 
maanden gagie, dat degene bij hem heer codecilleateur na een jaar zullen 
hebben gewoond alleenelijk zullen hebben zes maanden gagie en de mindere 
drie maanden, met de klederen die zij hebben gebruikt. 
 

- Item wilde en begeerde dat aan den jongen Heer zijn zoon zullen volgen de 
twee zilveren saus kommen met twee de grootste zilveren kandelaars, dewelke 
aan hem zijn toekomende uit een doopgift. 

 
- Item assigneerde hij heer codecillateur aan zijn drie kinderen voor partiaal 

emplacement van de verkochte goederen onder Luik een rente geakwireerd in 
een meerdere als ... tegen de heer Van Delft uitwijzende de acte daarvan zijnde 
gepasseerd voor den notaris Cartimon tot Antwerpen ten jaar 1773 en dat tot 
completering van hetzelfde emplacement van de verkochte goederen, als ook 
tachtig guldens geprovinieerd van verkochte bomen tot Noorderwijk ten jare 
1774, alsmede van het leen gelegen tot Cauwbergh verkocht volgens octrooi 
verworven in haar Majesteits Souv. Rade, willende dat de penningen hiertoe 
nodig zullen worden genomen uit zijn kast, ten ware dezelfde ten dage van zijn 
overlijden waren geamplaceerd en dat dezelfde zullen houden den natuur gelijk 
de verkochte goederen geweest waren.  

Kiezende hij Heer codecillateur voor testamentele voogden en dirigeren van zijn sterfhuis Mr. 
Carolus ’t Serclaes Heere van Wommersom en Walsbergen en voor den kant van zijn 
overleden gemalinne Mr. Josephus Leduc Heer van Boesardt etc. hun oudoom, niet 
willende dat zijn sterfhuis aan enige andere wetten of weesheren zal subject zijn. 
 
Dit zegde hij Heere codecillateur te wezen zijn naarder en laatste wille, willende dat hetzelfde 
in alle pointen clausulen en articelen zal achtervolgt worden en zijn effect sorteren also 
hetzelfde in zijn voorberoepen testamenteel was geinserreerd ... Aldus gedaan en 
gepasseerd op het kasteel van Noorderwijk op 25 december 1775, ter presentie van de heer 
Andreas Joseph De Schoenmaker en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen. 
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Akte N° 2         21 december 1775 
 
Compareerde Lambertus Kemels nomine uxoris, Anna Wouters, Hendricus Meer en 
Elisabeth Wouters gehuwden en ingezetenen van Olen Tongerlo en Geeraerdt Wouters, 
welke comparanten verklaarden op hun te nemen alzulke kwesties die zouden kunnen 
ontstaan tussen hun comparanten en de erfgenamen van Peeter Wouters en Maria Anna 
Blommaerts als mede af te dragen al de kwesties die de wethouders, kopers of hoogers 
zouden kunnen komen te leiden zo in recht als daarbuiten, verbindende en te pand stellende 
hun respectieve personen en goederen waar en op welke plaats dezelfde zullen bevonden 
worden. Actum Olen 21 dec.1175, ter presentie van Adriaen Heijlen en Peeter Helsen. 
 
Akte N° 2 bis         4 december 1775 
 
Compareerden Peeter Franciscus Bulckens en Theresia Gijbels, gehuwden en 
ingezetenen van Wimpel onder Wiekevorst, welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben van den eerwaarde heer J. Van Roijen, pastoor in Noorderwijk een som van 
honderd guldens. 
 
Comparanten stelden hiervoor speciaal te pand, zeker perceel erve, genaamd “ de vorste 
heijde “ gelegen te Berteneijnde onder Heijst, groot twee honderd en zeventig roeden. 
Palende oost de Kerk van Itegem, zuid Anna Barbara Van Ostaijen west Cornelis Janssens 
en noord de voorzegde kerk. 
 
Compareerde ten deze mede Anna Cornelia Van Oostaijen de moeder van de eerste 
comparant en dewelke verklaarde te desisteren van haar recht van touchte en eigendom die 
zij aan de voorzegde goederen was hebbende. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op 
het kantoor van mij notaris, ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Emmanuel Verlinden 
als getuigen. 
 
Akte N° 3          27 november 1775 
 
Compareerden Walterus Verhaegen in huwelijk met Maria Cuijpers, Marianna Cuijpers in 
huwelijk met Jan De Cock inwoners van Olen, Elisabeth Cuijpers in huwelijk met Adriaen 
Dils inwoners van Herenthout, Jan Baptist Cuijpers in huwelijk met Anna Maria Nelis 
inwoners van Nijlen, allen Peeterskinderen daar moeder van was Elisabeth Huijsmans, 
welke comparanten verklaarden verkocht te hebben in wettige erfdom aan Cornelis 
Cuijpers in huwelijk met Elisabeth Van Deun inwoners van Herenthout, zeker huis gestaan 
omtrent de Morkhovense windmolen onder Noorderwijk. Palende oost de kerre en de 
voetweg naar Noorderwijk, zuid Peeter Denckens nomine uxoris, west de erfgenamen den 
heer secretaris Van Dijck en noord ... (leeg) groot omtrent zestien à zeventien (roeden?). Zo 
en gelijk dat hij Peeter Cuijpers en Elisabeth Huijsmans hetzelfde hebben bezeten en dat 
om en mits een som van vijf en zeventig guldens, makende alzo verder voor de 
transportanten een som van vijftien guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Peeter Verhestraeten. 
 
Inliggende folio:  
 
Item Cornelis Cuijpers heeft het huijs ende hof overgenoemen van sijn susters en broeders 
voor negentigh guldens en mij paert daer van Elisabeth Cuijpers daer mee content en Jan 
Baptist Cuijpers daermee content. 
 
Akte N° 4         25 november 1775 
 
Compareerde Hendrick Van Eijnde in huwelijk met Maria Anna De Win Jansdochter 
inwoners van Oevel, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter 
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Heijlen Guilliamssone inwoner van Morkhoven in huwelijk met Anna Heijlen een som van 
honderd guldens courant. 
 
Comparant is verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende waar en op 
wat ter plaatse zal bevonden worden. Compareerde ten deze mede Jan Baptist De Win 
insgelijks inwoner van Oevel, welke comparant verklaarde zich als borg te stellen voor de 
voorzegde som en zich insgelijks verbindende zijn persoon en goederen en wel speciaal te 
pand stelde zeker perceel zaailand, groot vijf zillen, genaamd “ de stijne kaemer “ gelegen 
onder Oevel Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid de straat, west de begijn ’t Sijen en 
noord Marten Swolfs. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Fr. Oniaerts en Cornelis Verlinden als getuigen. 
 
Akte N° 4          21 november 1775 
 
Conditie en voorwaarden waarop Peeter Heijlen Henrickxsone daar moeder van was Anna 
Verboven inwoner van Morkhoven verklaarde verkocht te hebben aan Emmanuel 
Verlinden en zijn huisvrouw, zeker perceel schaarbos, gelegen onder Olen in “ de katte 
dumpels “. Palende oost het wederdeel van Jan Groenen, zuid Dimphna Van Genechten, 
west Martinus Soeten en noord Michiel Schuermans erfgenamen en dat om en mits een som 
van vijf en vijftig guldens courant en vijftien primaire hoogen doende, ieder hooge twee 
guldens te bekeren half en half. Aldus geschied op 21 november 1775 ter presentie van Jan 
Nijers en J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Op 14 dec. 1775 verklaarde Emmanuel Verlinden eerst koper boven de koopsom en 
verdieren alsnog zeven hoogen te stellen, present J. Fr. Oniaerts en Hendricus De Busser 
als getuigen. Op heden 14 december 1775 de kaars van ’s heerenwege bij consent van 
verkoper en koper ontstoken zijnde, is met uitgaan dezelfde zonder enige verdere hoogen 
den voorzegde Emmanuel Verlinden koper gebleven voor de som en verdieren ut ante, 
coram de heer meijer en de respectieve schepenen. 
 
Akte N° 5          18 november 1775 
 
Conditie en voorwaarden waarop Geeraerdt Wouters met zijn zusters en andere zijn 
adheranten op heden 18 november publiekelijk zullen verkopen al hun vaderlijke en 
moederlijke erfgoederen met het huis en andere adefiecien gestaan en gelegen onder Olen 
en Oosterwijk Tongerlo als degene gelegen onder het Graafschap van Olen in het gehucht 
van Buul als elders en dat in het geheel of ten dele zo en gelijk de verkopers zullen vinden te 
behoren alles op condities en restricten hier volgende: In den eersten dat coopers sullen 
moeten te vreden sijn met een manuale procuratie van de verkoopers ofte met een dobbel 
autenteque deser tot te doene goedenisse voor heer ende hof competent ... etc 
 
Alzo zijn deze condities en voorwaarden voorgelezen binnen Olen Tongerlo ten huize van 
mij notaris, ter presentie van Guilleam Verelst en Erasmus Schoofs met menigvuldige 
omstaanders als getuigen. 
 
Op de voorzegde conditie werd als eerst te koop aangeboden het huis met het schuurke en 
den hof met de hagen en heeft na langdurige roepen den handslag of eerste geluk 
ontvangen Joseph Douwen, om en mits een som van vijf honderd vijf en zeventig guldens 
courant, blijvende de bomen daarop staande ten behoeve van de verkopers en stelde de 
koper boven de voorzegde koopsom alsnog veertig hoogen. Stellende hiervoor Jan Mols 
zich voor borg, ter presentie van Guilleam Verelst en Erasmus Schoofs als getuigen. Deze 
voldaan op 12 januari 1776. 
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Ten werd werd verkocht “ het binneveld “. Palende oost de weduwe Michiel Willems, zuid 
den hof van het huisje en de schuur, west dezelfde weduwe Michiel Wilms en noord Merten 
Wouters kinderen en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen 
Catharina Heijns Peetersdochter, om en mits een som van zes honderd vijf en negentig 
guldens en stelde de koopster boven de voorzegde som vijftien hoogen of verdieren. Zij 
stelde Jan Verlinden voor borg, present Guilleam Verelst en meester Wilms als getuigen. 
 
Ten derde werd verkocht “ het hoeksken “ recht doorgaande van den kant op de haag gelijk 
de breedte van den eersten hof en de haag is lopende. Palende oost den hof van het huis, 
zuid de straat, west de weduwe Michiel Wilms en noord “ het binneblok “ en heeft daarvan 
den handslag ontvangen Henrickus Meir en Elisabeth Wouters om en mits een som van 
honderd en tien guldens stellende twintig hoogen en stellende Jan Peeters Mertenssone 
voor bor, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Guilliam Verelst. Op heden 20 november 1775 
compareerde Henrick Meir en verklaarde boven de koopsom en al de hoogen nog te stellen 
tien hoogen, present Merten Sprengers en J. Fr. Oniaerts. 
 
Ten vierde werd verkocht zeker perceel dries genaamd “ het heijblock “, groot een half 
bunder, gelegen onder Tongerlo. Palende oost de straat, zuid Wilm Meir, west Joanna 
Vekemans en noord Henrick De Backer, waarvan deze koper zal profiteren een jaar huur ter 
somme van veerien guldens voor het derven van zijn penningen in te gaan half maart 1776 
en te eindigen half maart 1777 en heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Baptist 
Roosbroeckx, om en mits een som van vijf honderd en vijf guldens en stelde de koper 
bovendien vijf en twintig hoogen of verdieren, present meester Wilms en J. Fr. Oniaerts. 
Stelde voor borg Henrick Meir. Voldaan op 12 januari 1776. 
 
Ten vijfde werd er verkocht zeker perceel land genaamd “ den molleman “ groot omtrent 
een derdel en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Adriaen 
Wouters om en mits een som van drie honderd vijf en zeventig guldens en stelde de koper 
bovendien alsnog vijftien hoogen, ter presentie van meester Wilms en J. Fr. Oniaerts. Deze 
is voldaan op 11 januari 1776. 
 
Ten zesde werd er verkocht zeker perceel beemd genaamd “ het voorste broeckxen “ groot 
100 roeden nu in huur bij Cathrien Meir. Palende oost Jan Hens, zuid Jan Verstappen, west 
en noord ... (leeg) en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Adriaen 
Wouters om en mits een som van twee honderd en dertig guldens en stelde de koper 
bovendien twintig hoogen of verdieren, present Jan Peeters en Guilleam Verelst. Dezelfde 
dag compareerde Jan Van Opstal en verklaarde op het voorzegde perceel beemd alsnog te 
stellen tien hoogen of verdieren, present meester Wilms en J. Fr. Oniaerts. Voldaan op 11 
januari 1776. 
 
Ten zevenste werd er verkocht “ het achterste broeckxen “ waaraan den pachter nog twee 
jaar huur heeft en waarvan den koper zal trekken voor het derven van zijn penningen ieder 
jaar acht guldens en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Adriaen 
Wouters om en mits een som van driehonderd en zestig guldens en stelde de koper 
bovendien tien hoogen of vertdieren, present Jan Peeters en J. Fr. Oniaerts. Deze is voldaan 
op 11 januari 1776. 
 
Ten achtste werd er verkocht zeker schaarbos gelegen onder Olen. Palende Oost Hendrick 
Ooms, zuid..noord Adriaen Vekemans, groot een oud bunder, te aanvaarden den dag van de 
goedenisse en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Catharina 
Heijns om en mits een som van vierhonderd en tien guldens en stelde bovendien nog twintig 
hoogen of verdieren, present Guilleam Verelst en J. Fr. Oniaerts. Op heden 20 november 
1775 compareerde Peeter Van Dijck en verklaarde op het voorzegde perceel bos boven de 
vermelde koopsom alsnog te stellen tien hoogen of verdieren, present Merten Meir en Peeter 
Van Hove als getuigen.  



Notariaat Eg. Oniaerts 1771-1776 en notariaat J. F. Oniaerts 1776-1784 Pagina | 76 

 

Op heden 21 december 1775 ten verzoeke van Lambertus Kemels, Hendrick Meir en 
Geeraerdt Wouters in conformiteit van zekere acte op heden datum gepasseerd voor de 
notaris oniaerts alhier ten deze gezien en gelezen als mede Peeter Van Dijck als koper de 
kaarse van ’s heerenwege ontstoken over den achtste koop is met den uitgang dezelfde 
zonder verdere verhoging de voorzegde Peeter Van Dijck koper gebleven. Peeter Van 
Dijck telde op korting van zijn koop vier honderd en vier en dertig guldens en twee stuivers. 
 
Ten negenste werd verkocht zeker perceel schaarbos gelegen aan “ de drijvennen “. 
Palende oost Guilleam Sjongers, zuid de kinderen Adriaen Moons, west en noord de 
weduwe Franciscus Sijen en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen 
Jan Verbiest om en mits een som van twintig guldens en stelde hij bovendien twee hoogen 
of verdieren, present Anthonis Moelants en J. Fr. Oniaerts. Op heden den 11 januari 1776 de 
kaars van ’s heerenwege ontstoken bij consent van verkoper en koper, is met den uitgang 
dezelfde zonder enige verdere verhoging koper gebeleven de voorzegde Jan Verbist. 
Coram de heer meijer en de respectieve schepenen van Olen. 
 
Ten tiende werd er verkocht zeker deel bos, gelegen onder Olen. Palende oost Franciscus 
Vermeerbergen, zuid P. Smitz, west de straat en noord Egidius Oniaerts, te aanvaarden den 
dag van de goedenisse en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen 
Henricus De Busser om en mits een som van twintig guldens en stelde de koper vijf 
hoogen, present Guilleam Verelst en J. Fr. Oniaerts. Op heden 20 november 1775 
compareerde Henricus Horemans en verklaarde op het voorzegde deel bos boven de 
koopsom en hoogen alsnog twee hoogen te stellen, ter presentie van Cornelis Cluijts en J. 
Fr. Oniaerts als getuigen.  
 
Op heden 21 december 1775 ten verzoeke van Lambertus Kemels, Hendrick Meir en 
Geeraert Wouters in conformiteit van zekere akte van afdracht van heden datum 
gepasseerd voor de notaris Oniaerts en tevens ten verzoeke van Hendrick Horemans als 
koper de kaars van ’s heerenwege ontstoken voor deze den tiende koop, zo is met den 
uitgang dezelfde zonder enige verhoging koper gebleven Hendrick Horemans voor de som 
en de verdieren als boven. 
 
Ten elfsten werd er verkocht zeker perceel land genaamd “ de groote heijde “ gelegen tot 
Buul onder Olen, groot drie zillen. Palende oost en zuid de straat, west Diel Doos 
erfgenamen en noord Elisabeth Doos en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag 
ontvangen Geeraerdt Wouters om en mits een som van twee honderd en vijf en negentig 
guldens en stelde de koper bovendien vijftien hoogen of verdieren, present Jan Verboven en 
J. Willems. 
 
Op heden 21 december 1775, ten verzoeke van Lambertus Kemels, Hendrick Meir en 
Geeraerdt Wouters 6 in conformiteit van zekere acte van afdracht gepasseerd voor de 
notaris Oniaerts alsmede ten verzoeke van de voorzegde Geeraert Wouters als koper voor 
zijn drie kinderen van het eerste bed de kaars van ’s heerenwege ontstoken zo is met den 
uitgang dezelfde zonder enige verhoging koper gebleven voor de som en verdieren als 
boven. Coram de respectievelijke schepenen van Olen. 
 
Ten twaalfsten werd er verkocht zeker perceel land genaamd “ de meule heije “, een half 
bunder groot. Palende oost Marten Daems, zuid Peeter Van Linden, west den heer Bosquet 
en noord de Buelestraat en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen 
Geeraerd Wouters om en mits een som van honderd en vijftien guldens en stelde de koper 
bovendien vijftien hoogen, present Mr. Wilms en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 

 
 
6 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Gerardus Wouters x Anna Van Bylen, nr. 3650, pag. 716.  
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Op heden 21 december 1775, ten verzoeke van Lambertus Kemels, Hendrick Meir en 
Geeraerdt Wouters in conformiteit van zekere acte van afdracht gepasseerd voor de 
notaris Oniaerts alsmede ten verzoeke van de voorzegde Geeraert Wouters als koper voor 
zijn drie kinderen van het eerste bedde de kaars van ’s heerenwege ontstoken voor de 
twaalfste koop, zo is met den uitgang dezelfde zonder enige verhoging koper gebleven voor 
de som en verdieren als boven. Coram de respectievelijke schepenen van Olen. 
 
Ten dertiende werd er vekocht zeker perceel zaailand genaamd “ de boeckwij “. Palende 
oost Jan Verachtert, zuid Marten Daems, west Cornelis Verachtert en noord ... (leeg) groot 
een zille en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Geeraert Wouters 
om en mits een som van zeventig guldens en stelde bovendien alsnog vijf hoogen, present J. 
Willems en Joannes Fr. Oniaerts. 
 
Op heden 21 december 1775, ten verzoeke van Lambertus Kemels, Hendrick Meir en 
Geeraerdt Wouters in conformiteit van zekere acte van afdracht gepasseerd voor de 
notaris Oniaerts de kaars van ’s heerenwege ontstoken voor deze dertiende verkoop en is 
met den uitgang dezelfde koper gebleven Geeraert Wouters ten behoeve van zijn drie 
voorkinderen, zonder enige verhoging voor de som en verdieren als boven. Coram de 
respectievelijke schepenen van Olen. 
 
Ten veertiende zeker perceel schaarbos gelegen aan “ de bulsche bossen “ groot omtrent 
een zille. Palende oost Marten Van Bijlen, zuid Geeraert Bellens, west Guilleam Verbraeken 
en noord J. B. Soeten, en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen 
Henricus De Busser, om en mits een som van twee en vijftig guldens en stelde de koper 
bovendien vijf hoogen, present J. Willems en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. Op heden 
20 november 1775 compareerde Merten Meir Wilmssone en verklaarde op het voorzegde 
perceel boven de koopsom en de verdieren alsnog vijf hoogen te stellen ter presentie van 
Hendrick Meir en Joannes Fr. Oniaerts. 
 
Op heden 21 december 1775, ten verzoeke van Lambertus Kemels, Hendrick Meir en 
Geeraerdt Wouters in conformiteit van zekere acte van afdracht gepasseerd voor de 
notaris Oniaerts alsmede ten verzoeke van Marten Meir als koper kinderen van het de 
kaars van ’s heerenwege ontstoken zo is met den uitgang dezelfde koper gebleven zonder 
enige verhoging voor de som en verdieren als boven. Coram de respectievelijke schepenen 
van Olen. Deze voldaan aan de verkopers op 11 januari 1776. 
 
Akte N° 6          30 november 1775 
 
Compareerden Franciscus De Coninck in huwelijk met Anna Maria Veraert inwoners van 
Damseinde onder Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van 
Hendrick Cools Janssone een som van honderd guldens courant ...  
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ het hest stede “ gelegen 
tot Damseinde Westerlo, groot omtrent een half bunder. Palende oost de erfgenamen Michiel 
Van De Ven, zuid Peeter Govaerts, west ‘ S Heerenstraat en noord Jan Govaerts. Item zeker 
perceel genaamd “ de leemscuijlen “ groot een zille. Palende oost Peeter Dils den jongen, 
zuid Peeter Wuijts, west Jan Daems en noord de straat. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts en 
Emmanuel Verlinden als getuigen. 
 
Akte N°          16 oktober 1775 
 
Compareerden Jan Janssens Jorissone daar moeder van was Barbara Verheijen inwoner 
der bijvang van Herentals, geboren op “ de Schoutene hoeve “ alhier, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van den eerwaarde heer Gilbertus Van De 
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Schilde proost van het besloten hof binnen Herentals, een som van vijf honderd guldens 
courant ...  
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker pachthof met ap-en dependentien, gelegen onder 
den bijvang van Herentals genaamd “ de schoutere hoeve “ alwaar actueel als pachter op 
woont Franciscus Valgaeren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie 
van Jan Franciscus Poot en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 7          29 september 1775 
 
Compareerden Jan Verachtert Paulussone in huwelijk met Barbara Peetermans inwoners 
van Oevel, in volle gezondheid, welke comparant verklaarde van nu af met warme hand bij 
donatie inter vivos of gift onder levenden te geven aan Martinus Swolfs en Barbara Van 
Eeckhout zijn huisvrouw, zeker zijn comparants part en deel in zekere beemd genaamd “ de 
loos “ gelegen onder Geel op “ den hasenlaire hout “ groot een half bunder. Palende oost 
Jan Thielemans, zuid de loop, west de erfgenamen de heer Herla en noord Marten Dams 
nomine uxoris en dat ter compensatie van zijn gedane diensten die comparant mocht 
genieten. Welke Marten Swolfs ten deze present dezelfde gift is accepterende. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. F. Oniaerts en Peeter Verhestraeten inwoners alhier als getuigen. 
 
Akte N°          7 september 1775 
 
Compareerde den eerwaarde heer Alexander Josephus Van De Laer pastoor in Putte als 
geconstitueerde van Juffrouw Van Dijck weduwe wijlen den heer Bosmans in zijn leven M. 
L. (licentiaat in de medicijnen), welke comparant in huur uitgeven te hebben zekere hofstede 
cum annexis bij hem huurder actueel in gebruik en op de volgende condities te specifieren 
zo en gelijk hier is volgende: 
 
Eerst huis en schuur met den hof en binnenblok samen groot omtrent een half bunder. Item 
een perceel land genaamd “ den huls “ groot drie zillen. Item een perceel land genaamd  
“ den bremdonck “ groot drie zillen. Item en tot slot vijf zillen weide of dries, allen gelegen 
onder Morkhoven en dat voor een termijn van zes jaar met drie jaren ieder zijn keuze van te 
scheiden.  
 
En dit aan Franciscus Momboirs ten deze present die de voorzegde huizinge cum annexis 
accepteerde om en mits een som van vijftig guldens courant geld jaarlijks en dertien 
veertelen koren te betalen in Mechels spijker. Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor 
van mij notaris binnen Olen, ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Cornelis Verschueren 
als getuigen. Mede ondertekend Jan Franciscus Mombaerts.  
 
Deze akte werd opgemaakt door notaris Joannes Franciscus Oniaerts. Geadmitteerd door 
de Raad van Brabant op 28 december 1776. 
 
Akte N° 8          20 augustus 1775 
 
Testament:  In den naeme Godts amen 
 
Compareerde Jan Baptist Verboven 7 en Joanna Catharina Vennekens gehuwden en 
ingezetenen van Olen, hij comparant enigszins onpasselijk en zij comparante gezond van 

 
 
7 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Jan B.Verboven x Joanna Catharina Vennekens, nr. 3093, pag. 
614.  
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lichaam, welke comparanten verklaarden bij deze hun tegenwoordige acte van laatste wil te 
kondigen, hetzij als testament codecille, donatie onder levenden. 
 

- Ten eerste beveelden zij testateuren dat hun lichamen begraven zouden worden 
in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar staat en conditie ter discretie van 
de laatst levende van hun beiden en willende dat er kort na hun overlijden zullen 
gecelebreerd worden vijftig missen van requiem tot lafenis hunner zielen. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze de haafelijke goederen aan 
elkaar maken in volle eigendom en de erfelijke goederen aan hun kinderen 
samen verwekt op last dat alzulke laatst levende zal gehouden zijn hun kinderen 
samen verwekt eerlijk op te voeden en te alimenteren tot ze gekomen zijn tot 
een geapprobeerde staat en dan aan ieder van hen, zijnde vijf in getal, een som 
te betalen van honderd vijf en zeventig guldens courant in plaats van hun 
legitieme portie van de haafelijke goederen. 

 
- Ingeval een van hen zich zoude begeven tot een ander huwelijk in welke geval 

dezelfde zich zal moeten tevreden houden met het landsrecht en coustumen 
lokaal. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize der testateuren, ter presentie van 
J. F. Wuijts en Oniaerts geburen als getuigen ten deze aanzocht, notaris is J. Fr. Oniaerts. 
 
Akte N° 9           30 juli 1775 
 
Compareerden Adriaen Boeckx en Anna Catharina Claes inwoners van Noorderwijk op de 
Gruenstraat, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter 
Leers ook inwoner van Noorderwijk een som van vier honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde tot pand zeker huis gestaan en gelegen tot Morkhoven onder Noorderwijk 
gekomen van Peeter Anthonis erfgenamen. Palende oost een straatje zuid de baan op 
Mechelen, west Peeter Van Reusel en noord hetzelfde straatje. Item een perceel land, groot 
vijf en zeventig roeden, gelegen op de Gruenstraat onder Morkhoven. Palende oost Merten 
Van Reusel, zuid Peeter Heijlen, west de erfgenamen Dilis Van Dijck en noord dezelfde 
#mitsgaders honderd guldens kapitaal staande tot last van Adriaen Naets tot Wiekevorst. 
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Peeter Barré. Not. 
Eg. Oniaerts. 
 
Den ondergetekende bekende ontvangen te hebben op korting van het bovenstaande 
kapitaal van vier honderd guldens, een som van honderd guldens courant op mindering als 
voorzegd. 19 augustus 1776, Peeter Leers. J. Fr. Oniaerts notaris.  
 
Den ondergetekende bekende op korting van de bovenstaande obligatie alsnog ontvangen 
te hebben de som van twee honderd guldens op mindering als voorzegt. 5 maart 1778, 
Peeter Leers, notaris J. Fr. Oniaerts. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Adriaen Boeckx een som van 
honderd guldens met de verlopen intrest, zodat de hier voorstaande obligatie totaal is 
geredimeerd en overzulks daarmede komt te cesseren, dood en teniet deze 22 november 
1778, Peeter Leers, J. Fr. Oniaerts notaris. 
 
Akte N° 10           19 juni 1775 
 
Compareerden Juffrouw Helsen begijntje op het begijnhof tot Herentals en Peeter 
Bleerinckx in huwelijk met Elisabeth Helsen inwoners van Olen, welke comparanten 
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verklaarden verhuurd te hebben zeker hun hofstede met de aangelegen erven, zowel 
weiden, beemden, landerijen als heiden zo en gelijk hetzelfde tegenwoordig in gebruik zijn bij 
de tegenwoordige pachster Maria Anna Snijers, gestaan en gelegen tot Oosterwijk onder 
Tongerlo en dat om en mits een som van vijf en zeventig guldens voorlijd jaarlijks en 
bovendien te betalen den jaarlijkse chijns aan de abdij van Tongerlo belopende jaarlijks 
omtrent twee guldens en voor korenpacht achttien veertelen en drie loopen koren en zes 
veertelen boekweit. 
 
Pachter zal boven hetgene voorzegd jaarlijks moeten leveren ten huize van de verhuurster 
een vierendeel goed en dik botermelk en een sack potatie tot complementering van deze zijn 
condities en alzo hij pachter heeft aangenomen van Sieur Haenen, het land hem 
competerende en bij hem particulier gekocht voor vier veertelen en een half koren jaarlijks, 
zal hij hetzelfde leveren ten zijnen huis tot Mechelen en bovendien te betalen de dorpslasten 
en de chijns daarop staande. Pachter Peeter Michiels en zijn huisvrouw Joanna Catharina 
De Bruijn alhier present verklaarden de voorzegde hofstede cum annexis op de voorzegde 
restricties en lasten te accepteren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter De Smedt en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 11            18 juni 1775 
 
Compareerden Peeter Verbiest, Geeraerdt Verbiest, Adriaen Beerinckx in huwelijk met 
Anna Catharina Verbiest allen Janskinderen waar moeder van leeft Maria Van Eijnde, 
welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn over de helft van de haafelijke 
effecten, zijnde het part van hun overleden vader en dat in de manieren hier volgende: 
 
Ten eerste verklaarde Adriaen Beerinckx nomine uxoris en Geeraert Verbiest in eigen 
naam bijgestaan met mij notaris in deze af te staan in eigendom hun part en deel in de helft 
der hoeve van vaders wege, aan en ten behoeve van Peeter Verbiest in huwelijk met 
Christina Janssens zijnde onverdeeld met hun moeder om hetzelfde met hun moeder te 
gebruiken in hun tegenwoordige pachterije en dat om en mits een som van honderd guldens 
courant en zeven veertelen koren en zes loopen boekweit worden betaalt aan ieder ... en 
aan honderd guldens aan Adriaen Beerinckx en zeven veertelen koren en zes loopen 
boekweit gelijk zijn zwager verklaarde dat hij Adriaen Beerinckx voldaan te zijn ... en zal hij 
Peeter Verbiest met zijn huisvrouw moeten dragen met zijn moeder al de schulden 
waarmee deze hoeve is bezwaard, uitgenomen honderd guldens staande op “ de spaeghe “ 
dewelke zal behouden den natuur ... en heeft Peeter Verbiest met zijn moeder blijven 
pachteren ieder “ half ende half soowel voor baete als schaede “. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Jansens en Joannes Fr. Oniaerts als 
getuigen. 
 
Den ondergeschrevene verklaarde dat de honderd guldens die Peeter Verbiest ingevolge 
de voorzegde acte moest betalen aan Geeraerdt Verbiest, aan dezelfde Geeraerdt 
Verbiest zijn voldaan gedurende zijn ziekte. Actum 25 mei 1783. Adriaen Berinckx. 
 
Akte N° 12           13 juni 1775 
 
Compareerde Henrick Govaerts in huwelijk met Maria Van De Poel en Jan Moons voor en 
in de naam van zijn dochter zich sterkmakende ter ene zijde en Adriaen Van De Poel en 
Jan Van De Poel ter andere zijde allen als erfgenamen van Cornelis Van De Poel en Anna 
Peeters, welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn om over de haafelijke 
en meubilaire effecten de welke de tweede comparanten in bezit hadden, zowel levende als 
dode en dat in de manieren hier volgende: 
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Eerste akkoord dat de tweede comparant zal behouden in volle eigendom voor hun en hun 
nakomelingen al de haafelijke effecten en al wat van natuurlijke haave was, daaronder ook 
begrepen de oogst ten velde, waarvoor zij zullen moeten geven aan ieder der eerste twee 
comparanten ieder een som van honderd zeven en dertig guldens en tien stuivers courant 
binnen de tijd van zes weken en zllen bovendien moeten betalen al de achterstallige 
dorpslasten en kladschulden gediend hebbende voor huis comsumptie en blijvende de 
erfelijke goederen volgens landsrecht en lokale coustumen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Franciscus Oniaerts en 
Cornelis Cluijdts als getuigen. 
 
Akte N° 13           2 juni 1775 
 
Compareerde Peeter Mertens pachter der infermerie hoeve onder Herentals, welke 
comparant verklaarde verkocht en in wettige eigendom getransporteerd te hebben aan 
Franciscus Cuijpers en Clara Coenen zijn huisvrouw, zeker perceel erve gelegen omtrent 
het dorp van Tongerloo aan de Capellestraet, groot omtrent de 5 à 26 roeden zo en gelijk het 
aan hem transportant is competerende tegens zijne mede condividenten. Palende oost Jan 
Van Nuten kinderen, zuid de voorschreven straat, west Peeter ’T Seijen nomine uxoris met 
het wederdeel en noord den secretaris Mertens tot Tongerloo en dat om en mits de som van 
250 guldens aan den transportant alreeds geteld. 
 
Door mij notaris en onder te noemen getuigen door den transportant zijn opgebeurd, welke 
Franciscus Cuijpers verklaarde voor hem en zijn huisvrouw Clara Coenen het voorzegde 
perceelke in dank te accepteren en aan te nemen zonder enige last, uitgenomen chijnsen en 
tienden en beden die den transportant beloofde te betalen tot Kerstmis eerstkomende en 
belovende dienvolgens geen recht van eigendom meer te hebben of te behouden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Jan 
Baptist Janssens getuigen hiertoe gevraagd. 
 
Akte N° 14           1 juni 1775 
 
Compareerde Adriaen Van Castel in huwelijk met Maria Catharina Michiels inwoners van 
Olen in het gehucht van Gerhagen, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit 
handen van Franciscus Heijns in huwelijk met Christina Douwen, een som van honderd 
guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel zaailand genaamd “ den bosch “ gelegen 
onder Olen aan “ de bulse bossen “. Palende oost en zuid Henrick Verbiest west Amand 
Van Hout en noord den heer intendant Bosquet. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Emmanuel Verlinden en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene Jan Heijns bekende ontvangen te hebben van Adriaen Van Castel 
het bovenstaande kapitaal van honderd guldens met de verlopen intrest tot op heden datum, 
zodat dezelfde obligatie dar in komt te cesseren dood en teniet, nu en tenten eeuwigen 
dageze 14de maart 1778, Adriaen Franciscus Heijns. 
 
Akte N° 15           28 mei 1775 
 
Compareerde Emmanuel Verlinden en Maria Christina Verboven beide gehuwden en 
ingezetenen van Olen onder Tongerlo, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan 
Adriaen Coolkens en Joanna Van Bijlen gehuwden en insgelijks ingezetenen van Olen, 
ten deze present en dezelfde huur accepterende zeker hun eerste comparant huis, schuur, 
stal, hof met de aangelegen erve, zo weide, driessen, beemden en heiden, groot in’t geheel 
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zes bunders en een halve, aan de huurders genoegzaam bekent, en dt om en mits een som 
van acht en vijftig guldens in voorlijf en in korenpacht drie en twintig veertelen goed en 
leverbaar koren Lierse maten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van 
mij notaris, ter presentie van Sebastianus Van Hove en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Depost is geconditioneerd dat ingeval de moer op “ het hooggoor “ quaeme te eijndighen 
voor dat dese termijn sal wesen geijndigt sal ider jaarlijckx mogen leggen om een half pistool 
calck sonder vorderen cost van vracht voor den verhuerder ... 
 
Akte N° 16           21 mei 1775 
 
Testament:  in nomine domini amen 
 
Compareerde Jan De Winter en Catharina Sprengers 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 op de volgende 
manieren: 
 

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

- Dispositie van hun goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke, waarvan ze ten 
eerste maakten aan Geeraerdt De Winter hun oudste zoon vijf en twintig 
guldens eens na de dood van de laatst levende en maakten ze de haafelijke en 
erfelijke goederen aan elkaar in volle eigendom en met volle touchte en gebruik 
en na de dood van de laatst levende den eigendom te gaan op hun kinderen. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ten woonhuize en voor het ziekenbed van 
den testateur, ter presentie van Jan Vertommen en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 17           15 mei 1775 
 
Conditie en voorwaarden waarop Jan Van Doninck en Jan Bens Wilmssone als 
erfgenamen van Wilm Bens op heden 15 mei publiekelijk zullen verhuren de navolgende 
percelen van zaailanden gelegen alhier onder Olen en in het verhuren te specifieren en dat 
op de condities hiervolgende: 
 
Eerst worden deselve verhuert op de conditie dat huerders of pachters geene dorpslasten 
sullen moeten betaelen alsoo sij verhuerders dese de lasten op hun sijn nemende ... Item 
worden deselfe verhuert voor eenen termijn van sesse jaeren ... etc. 
 
Ten eerste stelde men te huur een perceel land genaamd “ de spreuwen “ waarvan de 
pachteresse is de weduwe Jan De Busser en heeft na langdurige roepen daarvan den 
proficiat ontvangen als pachter om en mits een som van zeven veertelen en een halve, 
Lierse maat. 
 
Ten tweede stelde men te huur zeker perceel erve genaamd “ het bijleveldt “ waarvan 
pachter is Hendrick Verbist om en voor een kwantiteit van twee veertelen. 
 
Ten derde stelde men te huur, zeker perceel land genaamd “ de dellen “ waarvan pachter is 
Jan De Smedt en heeft daarvan het geluk als pachter ontvangen Elisabeth Doos om en 
mits een kwantiteit van vijf loopen koren jaarlijks. 
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Ten vierde stelde men te huur zeker perceel land genaamd “ het graanblock “ waarvan 
pachter is Jan Baptist Bellemans om en mits een kwantiteit van drie veertelen koren, Lierse 
maten en hetzelfde te leveren ten huize van de verhuurders. 
 
Dit zegden de partijen te wezen hun verhuring en huur belovende hun belofte hiervoor 
gestelde korenpacht alle jaren te Lichtmis te zullen voldoen ten huize van de verhuurders. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Geert Mertens en Peeter Berré 
als getuigen. Ondertekenden: Adriaen De Busser, Henderickus Verbiest, Jan Baptist 
Bellemans, Adriaen Van Hoof, Geeraert Mertens. 
 
Akte N° 18          6 mei 1775 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Compareerden Jan Peeters inwoner van Oevel en Maria Bruijnckens weduwe Adriaen 
Pauwels, tegenwoordig bruid en bruidegom, beide gezond van hart, welke comparanten 
verklaarden bij deze niet van deze wereld te scheiden zonder hun goederen gedisponeerd te 
hebben zo en gelijk hier volgt: 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen zowel de haafelijke als de erfelijke 
waarvan zij recht hadden om te disponeren verklaarden zij deze te maken aan 
elkaar in volle eigendom en proprieteit.  

 
- Dood en teniet doende alle voorgaande testamenten voor deze datum gemaakt. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van De Wijer en Joannes 
Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 19           5 mei 1775 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Compareerden den Edelen heer Baron Ignatius T’Serclaes heer van Noorderwijk etc. 
enigszins onpasselijk liggende te bed, welke heer comparant verklaarde bij deze zijn laatste 
wil te kondigen en dat in de voegen en manieren hiervolgende: 
 

- Eerst beveelde hij heer testateur dat zijn lichaam zou begraven worden in 
gewijde aarde in de ordinaier tombe of sepulture in de parochiale kerk van zijn 
heerlijkheid van Noorderwijk, willende dat er kort na zijn overijden zullen moeten 
gecelebreerd worden tot zijn en zijn vrouwe ziele lafenis duizend missen te 
geschieden zeven honderd door de eerwaarde paters Minderbroeders tot 
Herentals en drie honderd door de eerwaarde paters Augustijnen aldaar. 
 

- Item wilde en begeerde hij heer testateur dat zijn domestien [knechten] zullen 
hebben hun vol jaar huur of gagie, daar zij ten sterfdag van den heer testateur 
zullen zijn ingetreden en bovendien alsnog een jaar gagie behoudende en de 
klederen die zij in het doen van hun dienst hebben gebruikt. 

 
- Item wilde en begeerde hij verder gedaan te worden een expeditie aan de 

armen van Noorderwijk gelijk voor wijlen zijn vrouw gemalin geschied was. 
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- Dispositie van zijn goederen waarvan hij ten eerste maakte aan zijn zoon de 
heerlijkheden van Noorderwijk en Zoerle Parwijs met al de leengoederen 
prerogatief daarvan dependerende en de chijnsgoederen zo van zijn zijde als 
degene van wijlen zijn vrouw gemalin zullen worden gedeeld tussen zijn drie 
kinderen hoofdgewijs en aangaande zijn meubelaire goederen maakte dezelfde 
aan zijn twee dochters, maar ingeval zijn zoon aan zijn twee zusters jaarlijks 
wilde geven ieder een som van twee honderd en vijftig guldens Brabants zal 
hem gepermiteerd te zijn met zijn voorzegde zusters te delen in de voorzegde 
haafelijke goederen en mogen nemen alzulke chijns of allodiale goederen tot 
maintinering en in staat houdende van zijn goederen binnen Noorderwijk als 
hem zal believen mits bewijzende het equivalent derzelfde op andere plaatsen 
ten contentement derzelfde zijn zusters mits een rente daar over te verlijden 
tegen den penning twintig of dezelfde daartegen te kwijten. 

Mits deze derogerende, casserende, dood en teniet doende alle voorgaande testamenten en 
ordonnantien van laatste wil voor datum dezer gemaakt en gepasseerd. Aldus gedaan en 
gepasseerd op het kasteel van de heer testateur binnen Noorderwijk, ter presentie van den 
heer Andreas Joseph De Schoenmaeker en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 20           4 mei 1775 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Compareerde Anna Maria Heijlen en Henrick Haverans gehuwden en ingezetenen van 
Morkhoven, zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede gezondheid, 
welke comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dit op de volgende 
manieren: 
 

- Ten eerste willende 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 tijdelijke goederen waarvan ze de haafelijke goederen aan 
elkaar maken en aangaande hun erfelijke goederen alreeds op hun 
gesuccedeerd en gedevolverd daarin verklaarden zij testateuren nadat de 
touchte der touchtenaren zal wezen geeindigd en den erfdom te succederen op 
hun kind of kinderen aan elkaar te gunnen en na de dood van de laatstlevende 
den eigendom te verdelen volgens landsrecht en lokale coustumen, op last en 
restrictie dat de laatst levende het na te laten kind of kinderen eerlijk zal moeten 
opvoeden tot ze gekomen zijn tot behoorlijke staat of ouderdom en dan aan 
dezelfde te geven een som van twee honderd guldens eens in plaats van hun 
vaderlijke of moederlijke legitieme portie der have. 

 
- Bij deze dood en teniet doende al de voorgaande testamenten voor deze datum 

gemaakt. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven voor het ziekenbed van de testatrice ter 
presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Jan Bellens als getuigen. 
 
Akte N° 21           4 mei 1775 
 
Compareerde Jan Wagemans en Marianna Dirckx, ingezetene burgers der stad Herentals, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan De Meulder en 
Theresia Bos zijn huisvrouw ook burgers der stad Herentals een som van vijftig guldens 
courant. 
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Comparant stelde speciaal tot pand zeker zijn huis en hof gelegen tot Herentals genaamd  
“ de vier eemers “. Aldus gedaan en gepasseerd op den derden mei 1775 binnen Herentals, 
ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts en (Peeter) Martinus Verstijlen als getuigen. 
 
Akte N° 22           3 mei 1775 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Compareerden Joannes De Meulder en Theresia Bosch beide gehuwden en ingezetene 
burgers der stad Herentats beide gezond van hart, welke comparanten verklaarden niet van 
deze wereld te scheiden zonder alvorens hun goederen gedisponeerd te hebben en dat in de 
manieren hiervolgende: 
 

- Ten eerste willende 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 tijdelijke goederen zowel de haafelijke als de erfelijke 
verklaarden ze te gunnen aan elkaar in volle eigendom op den last en restrictie 
nochtans ingeval van den testateurs vooraflijvigheid, dat al dezelfde hun 
goederen na de dood van de testatrice overblijvende zullen moeten 
retrocederen op des testateurs kinderen van hoofde gelijk zonder het ene meer 
als het andere. 

 
- De testateuren elkaar haar enige erfgenaam noemende en de testateurs 

kinderen ingeval van zijn vooraflijvigheid na de dood van de testatrice roepende 
voor den overschot. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Jan Waegemans en 
Joannes Fr. Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23          15 april 1775 
 
Compareerden Elisabeth Nuijens geestelijke dochter inwoonster van Tongerlo, welke 
comparante bekende ontvangen te hebben uit handen van Henrick Doos inwoner van 
Oosterwijk een som van drie honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde hiervoor speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ de bunders “ 
gelegen onder Olen, groot 400 roeden. Palende oost de kinderen Jan Sprengers, zuid haar 
eigendom met “ het achterste bunder “, west den eerw. heer Van Bijlen en noord Fr. 
Verhaert. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo op den vijftienden april, ter 
presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Joannes Franciscus Cuijpers als getuigen.  
 
Akte N° 24           1 april 1775 
 
Compareerden Michiel Verachtert en Joanna Verachtert zijn dochter inwoners van 
Overwijs onder Westerlo, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan 
Franciscus Thijs inwoner van Geel op “ den breeën rijt “ verscheidene eeusters oft 
boomkens staende op seker hoeksken erve gelegen onder Westerlo groot omtrent de zeven 
à acht roeden. Palende oost de kerren wiele komende en gaende naer den bemt van Merten 
Gebruers nomine uxoris, zuid de erfgenamen van den advocaat Hufkens, west dezelfde en 
noord het kapelleke. Om dezelfde eesters of boomkens te laten opwassen of andersints te 
gebruiken naar zijn believen en dat om en mits een som van één en twintig guldens te 
voldoen op heden datum en verklaarden comparanten deze aan Franciscus Thijs te geven 
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met warme han, donatie als gift onder levenden op last en restrictie dat hij zal moeten op 
hem nemen de ’s heerenchijns daarop uitgaande aan den heer Markies van Westerlo als 
mede de dorpslasten daarvan te betalen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oeln, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Franciscus Oniaerts en Peeter Smedts als getuigen. 
 
Akte N° 25          11 maart 1775 
 
Compareerde Sieur Petrus Struijf inwoner en burger der stad Herentals, welke comparant 
verklaarde opnieuw verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, schuur en stal en de 
verdere getimmerd, gestaan en gelegen binnen het dorp van Westerlo met de landerijen en 
de weiden zo en gelijk hetzelfde bij den huurder actueel in gebruik is en dat aan Jan Baptist 
Ceulaers ten deze present die hetzelfde in huur accepteerde om en mits een som van 
negentig guldens courant geld in voorlijf en acht en twintig veertelen in goed en leverbaar 
koren Lierse maten en dat zo voor een termijn van één jaar. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Joannes Franciscus Oniaerts en Peeter Verhestraeten als 
getuigen. 
 
Akte N° 26          6 maart 1775 
 
Compareerden Jan Baptist Soeten in huwelijk met Anna Maria Pauwels inwoners van 
Olen, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Adriaen Douwen Peeterssone 
inwoner van Zoerle Westerlo in de Renderstraat met hoogen en verdieren doende iedere 
hooge boven de koopsom twee guldens te bekeren ieder half en half en dat om en mits een 
som van honderd en twintig guldens, zekere beemd gelegen onder Westerlo tot 
Strateneinde, groot 170 roeden. Palende oost Jan Gebruers kinderen, zuid zeker straatje 
met de loop, west Augustinus Van Looij nomine uxoris en noord “ het roijvelt “ met last van 
chijns aan de heer Markies van Westerlo. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Joannes Fr. Wuijts als 
getuigen.  
 
Op 7 maart 1775 compareerden Peeter Douwen en verklaarde op de voorzegde beemd 
boven de voorzegde koopsom en verdieren alsnog 5 hoogen te stellen, ter presentie van J. 
Fr. Oniaerts en J. B. De Winter als getuigen. Op heden 24 maart 1775 compareerde Adriaen 
Douwen eerste koper en verklaarde op de voorzegde beemd alsnog vijf hoogen te stellen, 
present Peeter Smets en Jan Baptist Janssens. Op heden 27 maart 1775 in collegio van 
schepenen des markizaat Westerlo de kaars van ’s herenwege ontstoken zijnde is ten tijd 
der branding door Peeter Douwen Janssone alsnog één hooge gesteld en is bij uitgang 
dezefde koper gebleven. Coram Henricus Soeten, P. J. Meijnekens en C. Bruijnseels 
schepenen. 
 
Akte N° 27         28 februari 1775 
 
Compareerden Jan De Ceuster in huwelijk met Anna Maria Boeckx, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben van Henrick Dooijs een som van vijftig guldens courant. 
Voor welke kapitale penningen hij comparant zich was verbindende met zijn persoon en 
goederen, roerende en onroerende. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Joannes Fr. Oniaerts en Jan Van Lommel als getuigen. 
 
Akte N° 28          26 februari 1775 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
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Compareerden Barbara Peetermans in huwelijk met Jan Verachtert inwoners van Oevel, 
alhier actueel op mijn kantoor tot Olen, met ons gaande en staande, welke comparante 
verklaarde met warme hand die men noemde inter vivos of gift onder levenden te geven aan 
Martinus Swolfs en Anna Barbara Van Eeckhout al haar erfelijke goederen bestaande in 
landen en weiden of beemden en heiden zowel leengoederen, chijns goederen als alodiale 
gelegen onder Geel, Oevel als elders, zonder enige te weerhouden, op last en restrictie dat 
hij Martinus Wolfs en zijn huisvrouw de donatante en haar man eerlijk zullen moeten 
onderhouden van kost en drank linnen en wullen, ziek en gezond gedurende hun beider 
leven en ingeval zij donatante of haar man niet wel zouden bediend worden zo zullen zij hun 
kost mogen kopen op andere plaatse, in een gasthuis of elders en verder op den last dat hij 
Martinus Wolfs zal moeten uitreiken aan haar donatante en haar man na hun dood aan 
ieder van de kinderen van Cornelis Van Eeckhout zijnde alsnu zes, een som van vijf en 
twintig guldens eens. 
 
Martinus Wolfs ten deze present verklaarde hetgene voorzegd voor hem en zijn huisvrouw 
te accepteren en in dank te aanvaarden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en Cornelis Cluijts als getuigen. 
 
Akte N° 29          26 februari 1775 
 
Compareerde Martinus Swolfs in huwelijk met Barbara Van Eeckhout inwoners van Oevel, 
welke comparant bekende bij lening ontvangen te hebben van Peeter Swolfs zijn broer een 
som van twee honderd en twaalf guldens courant. De comparant beloofde de som binnen de 
twee jaar te zullen terugbetalen en stelde daarvoor zich te verbinden zijn persoon en 
goederen, roerende en onroerende waar en op welke plaats dezelfde zullen bevonden 
worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van J. Fr. Oniaerts en Petrus Fr. Oniaerts getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Den ondergeschreven Peeter Swolfs Adriaenssone bekende in restitutie ontvangen te 
hebben het bovenstaande kapitaal van twee honderd en twaalf guldens courant waarmede 
deze komt te cesseren dood en teniet in teken der waarheid heeft deze ondertekend op 27 
oktober 1776. 
 
Akte N° 30          24 februari 1775 
 
Compareerden Michiel Kenis inwoner der bijvang van Herentals, welke comparant 
verklaarde verkocht te hebben met publieke oproepen aan Peeter Douwen Adriaenssone, 
zeker zijn comparant huis met hof gestaan en gelegen tot Gerheiden onder Olen. Palende 
oost Jan Bogaerts, zuid de verkoper, west de straat en noord Jan Bogaerts kinderen en dat 
met hoogen en verdieren, en heeft Peeter Douwen voorzegde daarop gesteld honderd en 
drie en zestig guldens en heeft bovendien daarboven alsnog den koop verdiert met het 
stellen van drie hoogen en heeft daarvoor den handslag gegeven en geluk ontvangen en 
dankelijk geaccepteerd zo gelijk het Peeter Sprengers heeft gebruikt. Aldus gedaan en 
gepaseerd binnen Olen ten huize van de weduwe J. De Busser, ter presentie van Adriaen Fr. 
Cluijts en Adriaen De Busser als getuigen. 
 
Akte N° 31          8 februari 1775 
 
Compareerden Peeter Franciscus Moijmon en Theresia Van Outsel beide gehuwden en 
ingezetenen van Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen 
van Franciscus Cuijpers en Clara Coenen een som van honderd vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand (land) in het binnengelg en den hof achter het huis 
aangelegen, groot omtrent de zes zillen. Palende oost Jan Jacobs, zuid J. B. Dils west 
dezelfde en noord de straat. Compareerde ten deze mede Anna Stevens de moeder van de 
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comparanten en schoonmoeder, dewelke verklaarde te consenteren in de voorzegde 
belasten, zo uit kracht van haar testament als volgend het landsrecht ten dien einde van haar 
touchte. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, ter presentie van J. Fr. Oniaerts en 
Martinus Van Nuten als getuigen. 
 
Akte N° 32          3 februari 1775 
 
Compareerden Adriaen Mattheijs in huwelijk met Catharina Laenen, inwoners van 
Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparant bekende schuldig te zijn aan genoten 
penningen aan Onze Lieve Vrouwe ter Voort onder Westerlo een som van honderd guldens 
courant.  
 
Voor welke kapitale penningen comparanten zijn verbonden en tot pand stelden hun 
respectieve personen en goederen, roerende en onroerende, waar en op wat er ter plaatse 
zal bevonden worden, mede te cesseren een rente obligatoire van honderd guldens kapitaal 
gepasseerd voor mij notaris en getuigen (die) Jan Van Dijck heeft gelegateerd aan onze 
Lieve Vrouwe ter Voort tot het celebreren van een eeuwigduren jaargetijde met te stellen op 
het zondags capellegebed volgens testament gepasseerd voor mij notaris en getuigen anno 
1774. 
 
Compareerde ten deze mede Jan Cuijpers kapelmeester der Voort Kapel, dewelke 
verklaarde den last van jaargetijde en zondagsgebed alzo te accepteren en verder de 
voorzegde kapel alzo te zullen volbrengen gelijk Jan Vertommen als uitvoerder 
testamentaire en nomine uxoris erfgenaam van de voorzegde Jan Van Dijck den voorzegde 
Jan Mattheijs en zijn huisvrouw daarvan kwijt te schelden en daarvan te ontlasten nu en ten 
eeuwige dage. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verhestraeten en Jan 
Baptist De Winter als getuigen. 
 
Akte N° 33          3 februari 1775 
 
Testament:   In den naeme ons heere amen 
 
Compareerden Jan Vertommen en Dimphna Cuijpers, beide gehuwden en ingezetenen 
van Noorderwijk in “ ’t Wout “ beide gezond van hart, met ons gaande en staande, welke 
comparanten verklaarden bij deze hun laatste wil te kondigen en dit op de manieren hier 
volgende: 
 

- Ten eerste willende 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 tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke en op 
wat er ter plaatse zal bevonden worden verklaarden zij aan elkaar te maken in 
volle eigendom, den eerst stervende den laatst levende alzo zijn enige en 
universele erfgenaam roepende en instituerende ...  

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Jan Baptist De Winter en Emmanuel Verlinden als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 34          28 januari 1775 
 
Compareerden Andries Van Passel inwoner van Noorderwijk jongman, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Vermeerbergen en Elisabeth Van 
Passel gehuwden een som van vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zijn kindsgedeelte en zeker mastbos gelegen aan “ de 
steenovens “. Palende oost ... (leeg), zuid het nonnenklooster van Herentals, west den 
secretaris Heijlen en noord Jan Heijns. Aldus gedaan en gepasseerd op 28 januari 1775, ter 
presentie van J. Fr. Oniaerts en Marten Bellens als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene Peeter Vermeerbergen bekende ontvangen te hebben van Andries 
Van Passel de som van vijftig guldens courant in te niet doening van de voorstaande 
obligatie, zodat dezelfde daarmede komt te cesseren dood en teniet, nu en ten eeuwige 
dage. Actum Olen 29 augustus 1781. 
 
Akte N° 35          20 januari 1775 
 
Testament:  In nomine Domini amen 
 
Compareerden Joannes Josephus Van Doninck (licentiaat in de medicijnen) en Juffrouw 
Maria Theresia Hufkens gehuwden en ingezetenen der stad Herentals, alhier actueel op 
mijn kantoor binnen Olen, beide gezond van hart, welke comparanten verklaarden bij deze 
hun laatste en uiterste wil te kondigen en dat in de manieren hiervolgende: 
 

- Ten eerste willende 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 tijdelijke goederen, waarvan ze zowel de haafelijke als de 
erfelijke en op wat er ter plaatse zal bevonden worden verklaarden aan elkaar te 
maken in volle eigendom, den eerst stervende den laatst levende van hun 
beiden om daarmede te mogen doen hunnen vrije en liberen wille elkaar zulks 
toevertrouwende en na de dood van de laatstlevende van hun beiden zal den 
overschot van hun na te laten haafelijke en erfelijke goederen moeten gaan en 
succederen half en half. Te weten de ene helft naar de zijde van de testateur en 
de andere helft naar de zijde van de testatrice zonder preferentie van mans of 
vrouwe personen. 

 
- Testatrice verklaarde te gebruiken de open brieven van octrooi verworven in 

haar Majesteits Souvereine Raad van Brabant op 9 december 1774 zodat deze 
beter zijn effecten zouden sorteren. 

 
- Ook dood en teniet doende alle de voorgaande testamenten en ordonnantien 

van laatste wil voor deze datum gemaakt en gepasseerd. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist De Winter en 
Peeter Verhestraeten hiertoe geroepen en aanzocht. 
 
Akte N° 36          14 januari 1775 
 
Testament:  In den naem ons heere amen 
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Compareerden Elisabeth Peeters laatste weduwe Peeter Helsen enigszins onpasselijk, 
met ons gaande en staande, welke comparante verklaarde bij deze haar uiterste wil te 
kondigen en dat in de manieren hiervolgende: 
 

- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en het laten 
doen van een begrafenis en andere pieuse werken ter discretie van haar hierna 
te noemen erfgenamen naar staat en conditie met een eerlijke uitvaart gelijk 
men hier gewoon is te solemnieren. 
 

- Dispositie van al heer tijdelijke goederen, waarvan zij ten eerste maakte aan 
Anna Catharina Verhestraeten een som van twee honderd en vijftig guldens 
voor haar portie filiaal in haar na te laten haafelijke en erfelijke goederen in 
plaats van haar legitieme portie dezelfde daartoe toe roepende en instituerende 
en daarmee dalende tot de resterende nalantendheid van al haar haafelijke en 
erfelijke goederen verklaarde zij testatrice te gunnen aan Anna Elisabeth 
Helsen haar dochter van het laatste huwelijk en haar kinderen verwekt met 
Joannes Van Kastel dezelfde haar enige erfgenamen noemende. 

 
- Willende zij testatrice dat de voorzegde som der gestelde portie van Anna 

Catharina Verhestraeten zal moeten geteld worden een half jaar na haar 
overlijden en dit om redenen haar moverende. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen ILLe onder Tongerlo ten woonhuize van de testatrice, 
ter presentie van Joannes Fr.Oniaerts en Jan Van De Cruijer (Cruijs?) geburen als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 37          13 januari 1775 
 
Compareerden moeder Dimphna Helsen weduwe Adriaen Wouters, alsnog bij haar 
verstand en gezond van hart, bijgestaan met mij notaris in plaats van een vreemde voogd en 
verklaarde bij deze te autoriseren en ten volle machtig te maken Geerardt Wouters haar 
zoon en Lembrecht Kemels in huwelijk met Anna Wouters haar behoudszoon om te 
ampleteren al haar goederen zowel haafelijke als erfelijke dewelke zij actueel in bezit heeft 
zoals haar patermoniale goederen als degene van Adriaen Wouters wijlen haar man. Dit 
om dezelfde te verhuren of zelf te gebruiken o.a. het schaarhout in de bossen als andere of 
om te verkopen. De penningen daarvan procederende als ook al haar andere inkomsten te 
ontvangen, de huizinge eerlijk te onderhouden, op last en restrictie dat de twee van haar 
genoemde kinderen hun moeder eerlijk zullen moeten alimenteren van kost en drank, 
klederen en lijnwaad en verder haar eerlijke dienst naar staat en conditie te doen. Welke 
Geeraerd Wouters en Lambrecht Kemels met zijn huisvrouw verklaarden hetzelfde alzo in 
dank te accepteren en aan te nemen onder verbintenis van hun personen en goederen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Peeter 
Verhestraeten als getuigen. 
 
Akte N° 38          7 januari 1775 
 
Testament:   in den naeme ons Heere amen 
 
Compareerden Catharina Meir laatste weduwe van Jan Wouters inwoonster van Oosterwijk 
onder Tongerlo, gezond van hart, welke comparante verklaarde bij deze haar laatste wil te 
kondigen en dat in de manieren hiervolgende: 
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- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde en het laten 
doen van een bergafenis en andere pieuse werken ter discretie van haar hier na 
te noemen erfgenamen. 
 

- Dispositie van goederen, waarvan zij ten eerste prelegateerde aan Amandus 
Verstappen haar zoon van het eerse huwelijk een som van honderd en vijf en 
twintig guldens eens en dat in recompens van zijne gedane arbeidsloon en 
langdurige diensten, het derigeren van haar pachterijen en huishouding. 

 
- Item prelegateerde zij aan Anna Barbara Verstappen haar dochter en zuster 

van de voorzegde Amandus Verstappen een gelijke som van honderd en vijf 
en twintig guldens eens en dat in recompens van haar arbeidsloon en getrouwe 
dienst aan haar testatrice bewezen in langdurige jaren.  

 
- Dalende alsnu tot de sipositie van haar generale nalatendheid, waarvan ze 

zowel de haafelijke als de erfelijke goederen gunde aan haar zeven kinderen. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Emmanuel Verlinden en Jan Baptist De Winter, geburen als getuigen hiertoe geroepen. 
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Index van de hierrinne gebonden acten beginnende met 12 februarij 1776. 
 

N°. 1 Codecille van Sieur Petrus Van Hove ingezetene burger der stad 
Herentals. 

 
Nr. 2 Scheiding en deling tussen Peeter Van Dijck en Franciscus Van 

Hove in huwelijk met Maria Van Dijck. 
 
Nr. 3  Verhuring van twee percelen land door Peeter Kempenaers aan 

Guilleam Smets. 
 
Nr. 4 Verkoop van een huisje met aangelegen erf door Anna Catharina 

Van Gestel wed. Adriaen Goossens. 
 
Nr. 5 Transport van een huis en annex erf door Adriaen Boeckx 

Peeterssone aan Gommarus Priem. 
 
Nr. 6 Akkoord en conventie tussen de kinderen van Hendrick Van 

Dingenen en Anna Van Gestel nopende de goederen bij de 
voorzegde achter gelaten. 

 
Nr. 7 Transport van meubelen gedaan door Augustien Bosschaerts in 

huwelijk met Jenno Tops, ten behoeve van Anna Maria Van 
Dingenen en Jan Baptist Bosschaerts. 

 
Nr. 8 Verhuur van een huis met aangelegen erf door Augustinus 

Bosschaerts aan Jan Baptist Bosschaerts. 
 
Nr. 9 Transport van haafelijke effecten voor deze conventie en huur, 

aangegaan door Adriaen Laureijs ter ene en Geerard Laureijs en 
Anna Elisabeth Laureijs kinderen ter andere zijde. 

 
Nr. 10 Een obligatie van 300 gls. tot last van Michiel Broers weduwe Maria 

Vermeiren cum suis, ten behoeve van Jan Fr. Bellens en Anna 
Maria Gastmans. 

 
Nr. 11 Een obligatie van 100 gls. tot last van Norbertus Oniaerts en 

Catharina Bosschaerts ten behoeve van den eerwaarde heer Van 
Bijlen. 

 
Nr. 12 Obligatie van 250 gls. tot last van Cornelis Cluijts en Jan Verboven, 

ten behoeve van Marten Verboven. 
 
Nr. 13 Transport van het part en deel gedaan door Jan Baptist van 

Menghsel zijn vrouw compterende in de nalatendheid van Peeter 
Van Dijck en Anna Beeck, aan Peeter Geps en Maria Elisabeth 
Van Dijck. 

 
Nr. 14 Scheiding en deling aangegaan tussen Peeter Van Dijck en de 

kinderen Marten Van Dijck. 

Not. 6016: 1776  
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Nr. 15 Transport van zeker perceel erve door Peeter Van Dijck met 

consoorten, aan Peeter Geps. 
 
Nr. 16 Obligatie van 600 gls. tot last van Joannes Goormans en Anna 

Barbara Bouwen, ingezetenen van Nijlen, ten behoeve van Mr. 
Jacobus Wilms. 

 
Nr. 17 Obligatie van 600 gls. tot last van Peeter Verstappen en Maria 

Catharina Verbiest, ten behoeve van Peeter Coolbonders en zijn 
broers. 

 
Nr. 18 Testament van Jan Peeters en Catharina Dooijs, ingezetenen van 

ILLe onder Tongerlo. 
 
Nr. 19 Testament van Joseph Geerts en Clara Peeters ingezetenen van 

ILLe onder Tongerlo. 
 
Nr. 20 Obligatie van 100 gls. tot last van Josephus Verachtert en Anna 

Elisabeth Verboven, ten behoeve van de kinderen Gerard Wouters 
en Anna Van Beijlen. 

 
Nr. 21 Verhuur van een hofstede cum annexis door Adriaen Baeten als 

gelaste van Elisabeth Peeters, aan Peeter Smets en Elisabeth 
Michiels. 

 
Nr. 22 Transport van een perceel erve door Dilis Smolders, ten behoeve 

van Franciscus Liekens. 
 
Nr. 23 Testament van Maria Anna Van Kerckhoven en Theresia Van 

Kerckhoven gezusters. 
 
Nr. 24 Verkoop van de helft in zeker huis door Hendrick Verbiest, aan 

Peeter Gislain en Andries Gislain. 
 
Nr. 25 Testament van Juffrouw Maria Theresia De Rademaeker begijntje 

tot Herentals. 
 
Nr. 26 Obligatie van 100 gls.tot last van Jan Van Olmen en Maria 

Elisabeth Heijlen en ten behoeve van den eerwaarde heer priester 
Van Bijlen. 

 
Nr. 27 Opdracht van bezaaidheid ten velde gedaan door Peeter Heijlen ten 

behoeve van Peeter Van Dijck en Franciscus Van Hove. 
 
Nr. 28 Verhuur van een huis met aangelegen erve, door Willem Meir, aan 

Peeter Van Hove. 
 
Nr. 29 Transport van twee perceelkens erve, gedaan door Elisabeth 

Wouters en Geeraerd Wouters met consoorten, aan Marten 
Daems. 

 
Nr. 31 Conditie van verkoop van een hofstede met aangelegen landerijen 

door de gelijke erfgenamen van Peeter De Winter en Christina 
Helsen. 
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Nr. 32 Conventie akkoord en verhuur aangegaan tussen Jacobus Verbiest 

ter ene en Rumoldus Obbrechts en Theresia Van Uijtsel ter 
andere zijde. 

 
Nr. 33 Transport van zekere kwebbe door Jan Verbiest gedaan aan Jan 

Helsen en Maria Govaerts. 
 
Nr. 34 Verhuur van een perceel land door Catharina Heijns en Cornelia De 

Backer aan Peeter Diricx. 
 
Nr. 35 Conditie van verkoop van goederen door Peeter De Winter en 

Gerard Wouters met consoorten. 
 
Nr. 36 Transport van een heide gedaan door Andries Helsen aan Jan 

Baptist Nuijens 
 
Nr. 37 Codecille van Jacobus Struijfs op het Thilseijnde onder Noorderwijk. 
 
Nr. 38 Testament van Jan Helsen en Maria Govaerts. 
 
Nr. 39 Verhuur van een hofstede cum annexis door Jacobus Heijlen 

Peeterssone aan Guilleam Mattheijs en Elisabeth Van Reusel. 
 
Nr. 40 Obligatie van 150 gls. tot last van Jan Heijlen Franciscussone, ten 

behoeve van Jan Baptist Dils Peeterssone. 
 
Nr. 41 Obligatie van 50 gls. ten laste van Anna Pauwels weduwe 

Ambrosius De Keuster en ten behoeve van de O. L. Vr. Capelle op 
het Sandt onder Noorderwijk. 

 
Nr. 42 Testament van Jan Dirickx en Elisabeth Vertommen aan de Voort 

Capelle. 
 
Nr. 43 Akkoord tussen Gerard Wouters en Elisabeth Verboven ter ene en 

Adriaen Koolkens en Theresia Meir ter andere zijde, nopende het 
doen der philosophie van Peeter Wouters. 

 
Nr. 44 Verhuur van een hofstede met de aangelegen erven, door Adriaen 

Bellens en Anna Catharina Peeters aan Franciscus Vervoort en 
Anna Van Reusel. 

 
Nr. 45 Verhuur van een hofstede cum annexis door Jan Van Gansen aan 

Adriaen Janssens en Elisabeth Van Kastel. 
 
Nr. 46 Verhuur van een hofstede met de aangelegen landen, door Theresia 

Verluijten weduwe Geerard Bellens aan Peeter Verwimp en 
Elisabeth Hoes. 

 
Nr. 47 Testament van Juffrouw Elisabeth Catharina Van Doninck 

wonende op het begijnhof tot Herentals. 
 
Nr. 48 Obligatie van 800 gls. tot last van Peeter De Winter en Maria De 

Win ten profijt van het gasthuis binnen de stad Herentals. 
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Nr. 49 Obligatie van 100 gls. tot last van Henricus Meir en Elisabeth 
Wouters ten behoeve van het besloten hof tot Herentals. 

 
Nr. 50 Verhuur van een huis en de aangelegen erven door Guilliam 

Huijpens en Maria Mans aan Michiel Doos. 
 
Nr. 51 Obligatie van 100 gls. tot last van Guilleam Huijpens en Maria Mans 

ten behoeve van Juffrouw De Rademaker begijntje tot Herentals 
 
Nr. 52 Obligatie van 100 gls. tot last van Peeter Blerinkx en Elisabeth 

Helsen, ten behoeve van Jan Baptist Matteijs.  
 

FINIS 
 
 
 
Akte N° 1         12 februari 1776 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Compareerde, Sieur Peeter Van Hove ingezetene burger der stad Herentals op het 
begijnhof ten huize van zijn dochter Juffrouw Van Hove begijntje op het begijnhof binnen 
Herentals van vele jaren zeer wel bekent, welke comparant alnog wel in gebruik van zijn vijf 
zinnen en met betamelijke gezondheid verklaarde bij deze te repeteren, te lauderen en te 
approberen zijn testament gepasseerd voor mij notaris en getuigen op den 17de september 
1774, willende dat hetzelfde in al zijn punten en artikels zal moeten achtervolgd worden en 
zijn volkomen effect te sorteren volgens de canonicke als wereldlijke en coustumaire rechten 
ten dien einde revocerende casserende dood en teniet doende al hetgene hij na datum van 
zijn vorige testament heeft of zou mogen hebbende gepasseerd voor notaris of enige andere 
personen het na deze zoude mogen ontdekt worden, verklarende hetzelfde te zijn geschied 
buiten zijn kennis en welwetendheid. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals op het begijnhof ten huize van Juffrouw Van 
Hove zijn dochter op den zevenste september 1776, ter presentie van Sieur Petrus Raus en 
J. B. Storms als getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 2          13 februari 1776 
 
Scheiding en deling aangegaan door Peeter Van Dijck en Franciscus Van Hove in huwelijk 
met Maria Van Dijck, kinderen van Merten Van Dijck en Anna Van Balder hun ouders, 
over de erfelijke goederen van dezelfden op hun verstorven en alles gelegen onder de 
jurisdictie van Herenthout en dat in de manieren zo gelijk hier is volgende: 
 
Ten eerste bevallen aan Peeter Van Dijck met gelijk consent, huis, schuur, stal op “ de 
biest “ onder Herenthout met de landerijen, samen groot 280 roeden waarop is wonende als 
pachter Jan Geeraerts. Palende oost Gommer Mindelaers, zuid Franciscus Tes, west de 
erfgenamen Anna Sijmens en noord de Bieste straat. Item een perceel land gelegen op “ de 
herenthoutse bergen “ genaamd “ den sneppenbeek “ groot omtrent 100 roeden. Palende 
oost Jan Van Den Bolck, zuid en west Sr. De Bruijn en noord de erfgenamen Jan Van Den 
Bolck. Item alsnog gevoegd aan deze kavel een rente van honderd guldens wissellgeld en 
moet Franciscus Van Hove tot supplement opleggen aan Peeter Van Dijck zestien guldens 
dertien stuivers en twee oorden courant waarvan Peeter Van Dijck bekende voldaan te zijn, 
welke rente is staande tot last van Peeter De Smet tot Oosterhoven. Deze kavel werd 
geschat op duizend guldens. 
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De tweede kavel is bevallen aan Franciscus Van Hove en zijn huisvrouw. Ten eerste het 
huis achter de Herenthoutse bergen omtrent “ het goor “ met het binnengeleg, groot omtrent 
twee bunders, zo en gelijk hetzelfde gelegen is min of meer palende oost en west het 
beneficiegoed van St. Dimphna en Sint Catharina tot Herentals waarvan actuele beneficiant 
is heer Schuremans en noord de Broeckstraat, zuid Franciscus Van Dijck. Item een perceel 
hooiwas gelegen in “ het goor “ aldaar, groot 75 roeden. Palende oost Jan Baptist Sjongers, 
zuid Peeter Neijs, west de erfgenamen Jan Pauwels en noord Jan Proost. Item alsnog een 
perceel land gelegen achter “ de bergen “ genaamd ” den bercken reep “ groot omtrent de 
300 roeden. Palende oost den H. Geest van Herenthout, zuid Michiel Dirckx, west dezelfde 
H. Geest en noord Adriaen Balekens nomine uxoris. Item alsnog een perceel hooiwas 
gelegen in “ het goor “. Palende oost het voorzegde beneficie, zuid de Broeckstraet, west de 
erfgenamen Jan Van Ende en noord de loop. Deze kavel werd geschat op duizend guldens 
courant. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Emmanuel Verlinden en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 3          17 februari 1776 
 
Compareerden Peeter Cempenaers Peeterssone inwoner van Berlaar, smid van zijn stiel, 
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker twee percelen zaailand het ene 
genoemd “ den vaerendries “ en het andere “ de zeulingen “ beide gelegen onder 
Noorderwijk, samen groot omtrent de twee bunders en dat aan Guilleam Smets ook inwoner 
van Noorderwijk die hetzelfde in huur accepteerde om en mits een kwantiteit van dertien 
veertelen koren jaarlijks en een halve Lierse maat te betalen, de ene helft te betalen volgens 
spijker van Lier en de andere helft volgens spijker van Mechelen en dat voor een termijn van 
twaalf jaar. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Peeter Van Dijck als getuigen. 
 
Akte N° 4          22 februari 1776 
 
Compareerden Anna Catharina Van Gesthel weduwe Sebastiaen Wouters bijgestaan met 
Jan Baptist Struijven en Sieur D’Allecourt haar schoonzonen, welke comparanten 
verklaarden verkocht te hebben bij publieke oproeping, zeker huisje met aangelegen erven, 
groot omtrent 40 roeden zo en gelijk hetzelfde is gelegen palende oost de Gemijnestraat, 
zuid P. Baeten erfgenamen, west Elisabeth Wouters en noord dezelfde en dat op de conditie 
hiervolgende: 
Ten eerste is hetzelfde verkocht alles tot kopers last zo van oproepen, schrijven zegels, 
kerkgeboden, pontgeld, goedenisse en kaarsbranding ... 
 
Compareerde ten deze mede Arnoldus Van Zeeland dewelke verklaarde den handslag te 
hebben ontvangen om en mits een som van zestig guldens en zes hoogen en stelde tijdens 
het schrijven alsnog vier hoogen. Aldus gedaan en gepasseerd op 22 februari 1776, ter 
presentie van Jan Cluijts en Adriaen Franciscus Cluijts als getuigen. 
 
Gedurende het schrijven compareerde Adriaen Goossens Peeterssone en verklaarde 
boven de koopsom en al de hoogen alsnog twee hoogen te stellen. Op heden 18 april 1776 
de kaars van ’s heerenwege bij consent van koper en verkopers ontstoken zijnde is met den 
uitgang dezelfde zonder enige verhoging den voorzegde Adriaen Goossens koper 
gebleven. Coram de heer meijer en de respectieve schepenen van Olen exepto W. Meir. 
 
Akte N° 5          24 februari 1776 
 
Comparreerde Adriaen Boeckx, zoon van Peeter Boeckx daar moeder af leeft Joanna Van 
Looij alsnu in huwelijk met Gommarus Priem, welke comparant bekende overgeven en 
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gededeerd te hebben aan Gommer Priem en zijn huisvrouw zeker huis met binnenblok, 
samen groot omtrent anderhalve zille. Palende oost Joanna Maria Vloeberghs, zuid Jan 
Baptist Nus? nomine uxoris, west Jan Thijs en noord de straat van de Sandt Cappel naar 
Morkhoven en dat om en mits een som van vijftig guldens eens, mits dat hij Gommarus 
Priem zal moeten hem transportant afdragen alle lasten daarop staande met de vijf honderd 
guldens welke Gommarus Priem ten deze present verklaarde voorschreven alzo in dank te 
accepteren ... met conditie dat den transportant binnen den tijd van dertig jaar zal mogen tot 
hem weerom te nemen voor vijf honderd vijftig guldens. Compareerde ten deze mede 
Joanna Van Looij de moeder van eerste comparant, die verklaarde bij deze haar recht van 
touchte en eigendom af te geven. Actum Olen, op 24 februari 1776, ter presentie van J. Fr. 
Oniaerts en Jan Baptist De Winter als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Den ondergeschrevene bekende voldaan te zijn van Gommarus Priem met een somme van 
vijftig guldens volgens de bovenstaande acte. Actum 26 februari 1776. Adrianus Boeckx. 
 
Akte N° 6         27 februari 1776 
 
Alzo er kwestie kwam tussen de kinderen van Henrick Van Dingenen en Anna Van Gestel 
over de erfelijke goederen achtergelaten bij den voorzegde Henrick Van Dingenen en Anna 
Van Gestel, zo zijn dezelfde kinderen met voorgaande deliberatie en beraadslagingen van 
mannen des verstand tot akkoord gekomen in de manieren hiervolgende: 
 
Eerst werd er toegestaan aan Adriaen Van Dingenen den oudste zoon eerst zeker perceel 
land genaamd “ den hoijdonck bosch “ leenroerig onder den Leenhof van “ De Witte 
gracht “ met de kamer van een huis naast den oosten met den hof naast “ de plein “ tot een 
schrede voorbij den timmer van dezelfde kamer zo en gelijk de kamer nu gesepareerd is met 
een weecht [wand] van leem en verklaarde daarmede als oudste zoon zijn prerogatief of 
voorzien te hebben nu en ten eeuwige dage. 
 
Ten tweede is toegestaan aan Jan Baptist Van Dingenen tweeden broer, het huis met de 
stal en den hof en verdere timmeragie gestaan tot Gelindel met het binnenveld, groot 
omtrent een half bunder met de last van een rente van twee honderd en vijf guldens, staande 
aan den heer Halloint secretaris van Herselt nomine uxoris. Palende het voorzegde huis en 
binnenveld, oost Peeter Naets, zuid “ de Plijn “, west Jan Helsen en noord Anthonis Van 
Meerbeeck. Alsook op den last dat zijn stiefmoeder Adriana Beatr 8 eertijds weduwe Peeter 
Sterckx zal mogen bewonen de helft van de kamer zonder enige andere mensen bij haar te 
mogen laten wonen, tenzij in ziekte en voor het derde kind Anna Maria Van Dingenen als in 
huwelijk met Jan Baptist Bosschaerts, eerst een perceel land genaamd “ de daevid “ groot 
omtrent een zille. Palende oost Peeter Verbiest, zuid Adriaen Van Den Brande, west Peeter 
Goovers en noord Merten Wouters erfgenamen. item een perceel land” het hijken “ 
genaamd. Palende oost de straat, zuid Jan Helsen, west de straat en noord Peeter 
Verstappen kinderen. Item een perceel wide gelegen in “ de peerdebemden “ onder Parwijs, 
groot een half zille. Oost Joseph Melis, zuid de Wimp, west Jan Bosch en noord “ de plijn “ 
insgelijks bij optie blijvende de vruchten staande ten velde tot profijt van Jan Baptist Van 
Dingenen en Anna Marie Van Dingenen. 
 
Dit zegden de partijen te wezen hun overeenkomst en akkoord van deling zonder dat den 
eenen aan den andere part enig recht van eigendom zal kunnen of mogen pretenderen dan 
alleen de graanvruchten als voorschreven staat. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Augustinus Bosschaerts en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
 

 
 
8 Zie PR Zoerle-Parwijs: 14 januari 1766 huwelijk tussen Henricus Van Dingenen en Adriana Breates. 
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Akte N° 7          24 februari 1776 
 
Compareerden Augustinus Bosschaerts in huwelijk met Jenno Tops, welke comparant 
verklaarde te cederen en te transporteren aan Anna Maria Van Dingenen en Jan Baptist 
Bosschaerts inwoners van Gelindel onder Westerlo, zeker zijn eerste comparants haafelijke 
effecten diendende tot pachterij als ploegen, eggen, karren, paard, koeien, hooi en stro, 
haver en boekweit en spurriezaad, uitgenomen het koren alsook zijn comparants timmer 
getuig, houtbijl en een schup en alle tinne schotels en een gelije schotel en leest met den 
koperen moor en een handketel en haal alsook zijn bedde en bolster en dat om en mits een 
som van drie honderd en dertig guldens te betalen in drie à vier afbetalingen naar de 
gesteldheid van den acceptant, welke acceptant verklaarde hetzelfde alzo te zullen 
effectueren en dit in dank aan te nemen voor hem en zijn huisvrouw, reserverende de 
transportant voor hem “ het schuerstuck “ of het tot hetzelf af te doen, hetwelke de 
transportant zelf zal moeten pikken, binden en dorsen en het resterende graan zal den 
acceptant mogen afdoen voor stro en kaf. Verder reserveerde den transportant tot zijn 
behoef het koren alreeds gedorst en dat de oogst ten velde als voorzegd zal hij moeten 
hebben tien veertelen koren, indien deze oogst niet kwam te vergaan door hagelslag, 
fourangeringe of enige andere ongemakken. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Jan Baptist De Winter en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 8          27 februari 1776 
 
Compareerde Augustinus Bosschaerts inwoner van Gelindel onder Westerlo, welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Baptist Bosschaerts en Anna Maria 
Van Dingenen gehuwden, zeker zijn comparants huis, schuur, stal gestaan aan de 
Gelindelse Plijn met omtrent zes zillen land en weide en dat om en mits een som van 
veertien guldens voorlijf en negen veertelen koren jaarlijks en dit voor een termijn van zes 
jaar. 
 
Reserveerde den verhuurder, de kamer met den hof gelijk dezelfde nu is afgepaald tot zijn 
eigen profijt, welke Jan Baptist Bosschaerts ten deze present verklaarde deze 
huurvoorwaarden te accepteren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor 
van mij notaris, ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Adriaen Van Dingenen als 
getuigen. 
 
Akte N° 9          4 maart 1776 
 
Compareerden Adriaen Laureijs inwoner van Oevel ter ene zijde, Geeraerd Laureijs en 
Anna Elisabeth Laureijs beide zijn kinderen ter andere zijde, welke comparanten 
verklaarden overeen gekomen en tot akkoord gekomen te zijn in de manieren zo en gelijk 
hier is volgende: 
 
Eerst verklaarde hij Adriaen Laureijs van nu af over te zetten in volle eigendom al zijn 
haafelijke effecten en al wat van natuurlijke haave is, alleen gereserveerd het berdt hout 
hetwelke hij zal mogen gebruiken tot reparatie van zijn huis en zal dezelfde Adriaen 
Lauwerijs hebben voor zijn gebruik zijn bedde, vijf paar lakens en ander toebehoren en zal 
de huur trekken van het land, hetwelke is aanvaard vanaf half maart 1775 welk land is “ den 
marie lox dries “ en het binnenblok daar Joseph Lauwen is wonende en “ de corte 
gewenten “ naast Hendrick Pauwels en vier lange gewenten naast den ...  en dat voor een 
jaar beginnende half oogst 1775 en eindigende half oogst 1776, voor welke percelen 
Geeraerd Lauwerijs en Anna Elisabeth Lauwereijs zullen moeten geven voor het jaar 
bezaaid en te bezaaien, tien veertelen en een halve koren en daarboven een jaar de lasten 
te betalen. 
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Verder is besloten dat hij Adriaen Lauwerijs bij zijn twee voorzegde kinderen zal hebben 
zijn kosten voor dertig guldens per jaar, hem daarvoor te houden, ziek en gezond, repareren 
van klederen en lijnwaad wassen en zuiveren en verder nodige dienstbaarheden betonen die 
hij in ziekte en gezondheid naar zijnen ouderdom zal nodig hebben en zullen de voorzegde 
zijn kinderen zijn huis en hof gestaan te Oevel aan de pastorij mogen gebruiken voor vijf en 
twintig guldens jaarlijks. 
 
De kinderen Lauwerijs verklaarden al het gene voorschreven te accepteren om en mits een 
som van twee honderd guldens courant, welke zij ter hunne gelegenheid zullen mogen 
betalen en ingeval hun vader bij niet kon overkomen met bij te wonen, zo zal Adriaen 
Lauwereijs een andere woning mogen kiezen en mede nemen zijn klederen en lijnwaad 
bedde en bolster met toebehoren, mits betalende zijn kosten ... en van hetgene 
voorschreven hunnen vader alsnog te zullen geven een nieuwe leire broeck met een nieuw 
hemd, en ingeval den eerste comparant bij hun kwam te overlijden zullen zij behouden de 
kleren en lijnwaad met al hetgene hij tot zijn gebruik heeft gereserveerd, om redenen aan 
hem bekent. Reserverende de kwebbe aan “ de civits dijck “ voor zijn gelijke kinderen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Fr. Oniaerts en Peeter Verherstraeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 10          5 maart 1776 
 
Compareerden Michiel Broers weduwnaar van Maria Vermeiren, Jan Baptist Broers, 
Franciscus Broers, Andries Van Herck in huwelijk met Elisabeth Broers en Joanna 
Broers allen kinderen van de voorzegde Michiel Broers en Maria Vermeiren, inwoners van 
Wiekevorst. De voorzegde Joanna Broers quod opus bijgestaan met mij notaris in plaats 
van een voogd, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan 
Baptist Bellens ook inwoner van Wiekevorst in huwelijk met Anna Maria Gastmans, een 
som van drie honderd guldens. 
 
De comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ de hoeve “ groot 
drie zillen, gelegen tot Wiekevorst. Palende oost Elisabeth Van Dijck, zuid de kerk van 
Itegem, west Augustinus Van Looij en Noord Hendrick Aerts. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen ten kantoor van mij notaris, ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts en 
Emmanuel Verlinden als getuigen. 
 
Akte N° 11          11 maart 1776 
 
Compareerden Norbertus Oniaerts in huwelijk met Catharina Bosschaerts gehuwden, 
ingezetenen van Meeren, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van den 
Eerwaarde heer Van Bijlen, een som van honderd guldens courant ... waarvoor hij 
comparant speciaal tot pand stelde, zeker perceel zaailand gelegen achter de Meerensche 
school onder Olen, groot omtrent de honderd roeden Palende oost de weduwe P. Peeters, 
zuid de straat, west de heer Haverhans en noord Jan Groenen. Item zeker perceel weide 
gelegen in “ den honinck “ onder Olen, groot ander halve zille. Palende oost Michiel Wilms, 
zuid Adriaen Lemie, west Peeter De Ceuster en noord Hendrick Baeten. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Joannes Fr. 
Oniaerts en Jan Baptist De Winter als getuigen. 
 
Akte N° 12          11 maart 1776 
 
Compareerden Cornelis Cluijts en Jan Verboven voogden over de twee wezen van 
Adriaen Cluijts en Anna Verboven, overleden tot Meren onder Olen, welke comparant 
verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Marten Verboven Martenssone een som 
van twee honderd en vijftig guldens courant. Comparant stelde tot pand “ het berckven “ 
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leenroerig aan den advocaat Pauli tot Geel. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Norbert Oniaerts en Peeter Bellens als getuigen. 
 
Inliggende briefje: 
Beminden ooms Cornelius Cluijts en Joannes Verboeven momboiren van Dimphna 
Cluijts en Anna Elisabeth Cluijts. Weij macken haer heer en meester om het te verkoopen 
aan Mertinus Verboeven voor 200 en 50 guldens ... Dimphna Cluijts, Anna Elisabeth 
Cluijts 
 
Akte N° 13          15 maart 1776 
 
Compareerden Jan Baptist Van Menghsel in huwelijk met Anna Van Dijck, welke 
comparant verklaarde getransporteerd te hebben aan Peeter Geps in huwelijk met Maria 
Elisabeth Van Dijck, zijn respectieve vrouwe part en deel hetwelke hem na de dood van zijn 
huisvrouws ouders Peeter Van Dijck en Anna Beeck zou competeren in de goederen in de 
goederen gedeeld blijkens de scheiding en deling gepasseerd voor mij notaris en getuigen 
op heden, om en mits een som van twee honderd guldens courant te betalen na de dood van 
de voorzegde Peeter Van Dijck en Anna Beeck, dezelfde huisvrouw welke Peeter Van 
Dijck ten deze present verklaarde voor hem en zijn huisvrouw in de voorzegde verkoping te 
condescenderen mits daar van zijn gehele touchte, zodat de voorzegde Peeter Geps de 
voorzegde twee honderd guldens maar zal moeten voldoen aan de voorzegde Jan Baptist 
Van Menghsel en zijn huisvrouw na de dood van Peeter Van Dijck en Anna Beeck. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven op 15 maart 1776, ter presentie van Peeter Van 
Dijck en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Den ondergeschreven J. B. Van Mengsel bekent ontvangen te hebben van Peeter Geps 
een somme van hondert guldens courant, welke somme den voorsegde Geps aan den 
ondergeschrevene ingevolge de voren staende transport en cessie moeste voldoen naer de 
doodt van hunne vrouwen ouders 7 maart 1784. 
 
Akte N° 14          15 maart 1776 
 
Compareerden Peeter Van Dijck en de kinderen van Merten Van Dijck met name Jan 
Baptist Van Dijck en Egidius Van Dijck, Peeter Van Dijck Janssone zich sterkmakende 
voor zijn mede condividenten. De weduwe Egidius Van Dijck hunne condividenden oom in 
haar plaats geauthoriseerd, Peeter Hens eigenhandig ondertekent bij Joanna Helsen 
dezelfde weduwe. Welke comparanten verklaarden gescheiden en gedeeld te hebben met 
het trekken van biljetten en blinde lotingen en dat in de manieren hiervolgende. 
 
Eerst is bevallen Sub Littera A aan Peeter Van Dijck ten bijweze van Peeter Geps en zijnen 
andere aangehouden zoon, het huis en den kleinen hof met het binnenblok dat daar naast 
den westen moet afgaan een half zille komende aan de tweede kavel Sub Literra B en moet 
den eerste kavel dragen honderd guldens rente staande ten behoeve Joanna Helsen, 
weduwe Egidius Van Dijck en moet deze kavel dragen de last van een half veerteel koren 
jaarlijks aan de kerk van Morkhoven en moet deze kavel alsnog geven aan de derde kavel 
en de zesde kavel ieder een som van vijf en twintig guldens. 
 
In de marge: de honderd gls. in deze kavel zijn aan de erfgenamen Joanna Helsen 

gerembouseert op 1 maart 1784 
 
Voor de tweede kavel is bevallen aan Peeter Van Dijck cum suis, de schuur met den groten 
hof met een half zille van het binnenblok westwaarts, mits deze twee kavels A en B moeten 
dragen den weg tussen huis en schuur half en half. 
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Derde kavel, eerst “ het gerstland “ groot groot vijf en zeventig roeden Palende oost Adriaen 
Boeckx, zuid Peeter Heijlen Janssone, west “ den langenakkerdel “ en noord het 
binnenblok. Item een perceel heide groot, een zille. Oost en noord Jan Bapt. Ceuppens, zuid 
Sander Verschuren en west Merten Van Reusel en heeft deze kavel haar gerecht aanvaard. 
Deze kavel moet trekken van de eerste kavel vijf en twintig guldens eens en is deze kavel 
bevallen aan de kinderen Merten Van Dijck. 
 
In de marge: dese hier inne beroepen vijftig guldens tot supplement sijn voldaan op 13 

april daar na volgens quittantie alhier getoond waermede hunne pretentie 
comt te ceseren 

 
Voor de vierde kavel Sub Littera D is bevallen aan Joanna Helsen weduwe Diel Van Dijck, 
eerst “ den langenakkerdel “ groot een zille Palende oost Peeter Heijlen, zuid Adriaen Van 
Ende, west de erfgenamen Jan Peeters en noord Peeter Cuijpers. Op den last van jaarlijks 
te geven aan den H. Geest van Noorderwijk een half veertel koren. 
 
Voor de vijfde kavel is alsnog bevallen aan de voorzegde Joanna Helsen het voorste deel 
van “ de wimpheide “ oostwaarts tot aan de kant, zo in eigendom als in touchte. 
 
Voor de zesde kavel Sub Litterra F is bevallen aan Peeter Van Dijck Janssone cum suis, het 
achterste van “ de wimphijde “. Item “ het coolhofken “. Palende oost, zuid en noord 
Hendrick Naets en west Peeter Broeckx en moet deze kavel trekken van de eerste kavel vijf 
en twintig guldens eens (binnen den tijd van zes weken) en zullen de voorste en achterste en 
middelste moeten wegen alwaar zij aan elkaar zullen grenzen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Franciscus Verdonck en 
Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 15          15 maart 1776 
 
Compareerden Peeter Van Dijck, Jan Baptist Van Dijck, Egidius Van Dijck hun 
sterkmakende voor hun mede condividenten, welke comparanten verklaarden 
getransporteerd te hebben zeker perceel land genaamd “ het gerstland “ en dat aan Peeter 
Geps ten deze present die hetzelfde in transport accepteerde om en mits de som van 
honderd en vijftig guldens courant, te betalen binnen twee maanden na dato. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Jan Baptist 
Van Menghsel als getuigen. 
 
De voorzegde honderd en vijftig guldens zijn aan de verkopers voldaan op 21 april 1776 
volgens kwitantie alhier in origineel getoond, waarmede hun pretentie komt te cesseren dood 
en te niet. 
 
Akte N° 16          29 maart 1776 
 
Compareerde Joannes Goormans en Anna Barbara Bouwen, gehuwden en ingezetenen 
van Nijlen bijvang van Lier, welke comparanten bekenden wel en degelijk schuldig te zijn aan 
Mr. Jacobus Wilms en zijn huisvrouw, over zuivere genoten en getelde penningen eene 
som van zes honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen tot Noorderwijk genaamd 
“ het haveren bosch “, groot een bunder gelegen in het gehucht van Velthoven. Palende 
oost Cornelis Verhaegen, zuid Peeter Vissers, west de erfgenamen Adriaen Van Genechten 
en noord dezelfde. Item zeker perceel land genaamd “ de hofstad “ gelegen onder 
Noorderwijk groot 150 roeden. Palende oost de erfgenamen Adriaen Van Genechten, zuid 
de Heerbaan, west en noord Mijnheer Mon. Cornet. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Fr. Oniaerts en Peeter Van Dijck als getuigen. 
 
Akte N° 17          30 maart 1776 
 
Compareerden Peeter Verstappen Peeterssone en Maria Catharina Verbiest 
Peetersdochter zijn huisvrouw, inwoners van Meeren onder Olen, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter Coolbonders een som van zes 
honderd guldens courant.  
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel land gelegen tot Meren, groot een bunder, 
leenroerig onder den heer advocaat Pauli. Item zeker perceel gelegen onder ILLe Tongerlo, 
groot drie zillen. Palende oost Jan Doois, zuid Peeter Raedts, west een straatje en noord 
dezelfde Jan Dioos. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Geel, ter presentie van Petrus 
Berghen en Petrus Keersmaeckers als getuigen. 
 
De voorstaande obligatie aan den ondergeschreven Peeter Coolbonders in differente 
betalingen afgeleid en geredimeert met den intrest die er tot op heden date verschenen zijn 
zodat overzulks dezelfde obligatie komt te cesseren dood en teniet, nu en ten eeuwige dage. 
Actum Olen 30 juli 1784. 
 
Akte N° 18          31 maart 1776 
 
Testament:  In nomine Domini Amen 
 
Compareerden Jan Peeters en Catharina Dooijs samen gehuwden en ingezetenen van 
ILLe onder Tongerlo, hij comparant ziek liggende te bed en zij comparant in goede 
gezondheid nochtans beide hun verstand gebruikende, welke comparanten verklaarden bij 
deze hun laatste wil te kondigen en dat in de manieren als volgt: 
 

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

- Willende dat hun nagedaan worden 150 missen van requiem. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze zowel de haafelijke als de 
erfelijke goederen aan elkaar maken in volle eigendom en touchte gedurende 
hun leven te weten de laatstlevende van hun beiden roepende zij testatrice haar 
kinderen verwekt in eerste huwelijk voor hun legitieme portie uit de haafelijke 
goederen te vinden uit haar erfelijke goederen op hen gedevolveerd met het 
afsterven van haar testatrices eerste man. Voor de erfelijke goederen elkaar hun 
erfgenaam noemende en mede haar testatrices kinderen insgelijks roepende. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen ILLe onder Tongerlo ten woonhuize en voor het 
ziekenbed van de testateuren, ter presentie van Jan Baptist De Winter en Joannes 
Franciscus Oniaerts inwoners van Olen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 19           2 april 1776 
 
Testament:  In nomine Domini Amen 
 
Compareerden Joseph Geerts en Clara Peeters beide gehuwden ingezetenen van ILLe 
onder Tongerlo, hij comparant ziek liggende te bed en zij comparante gezond van hart, 
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beiden hun verstand wel machtig, welke comparanten verklaarden 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 
langst levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel de haafelijke als de 
erfelijke goederen aan elkaar maken met volle eigendom en touchte gedurende 
hun leven en na hun dood te gaan volgens landsrecht en lokale coustumen. 

 
- Hun obligatoire renten zullen behouden worden. Den eerst stervende de langst 

levende alzo roepende zijn enige universele erfgenaam. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van den testateur tot 
ILLe onder Tongerlo, ter presentie van Jan Van Castel en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen 
hiertoe gevraagd. 
 
Akte N° 20          13 april 1776 
 
Compareerde Josephus Verachtert met Anna Elisabeth Verboven inwoners van Oevel 
welke comparant bekende ontvangen te hebben van Adriaen Coolkens en Henrick Meir 
als voogden van de kinderen Geeraerd Wouters en Anna Van Bijlen, een som van 
honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel weide genaamd “ de meeren “ gelegen 
onder Olen. Palende oost Geeraert Wouters nomine uxoris, zuid een straatje west “ den 
Boeckelschen aard “ en noord dezelfde aard. Aldus gedaan op het kantoor van mij notaris, 
ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Jan Baptist De Winter als getuigen. 
 
Akte N° 21          22 april 1776 
 
Compareerden Adriaen Baeten als geautoriseerde en gelaste van Elisabeth Peeters 
Mertensdochter, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zekere ” kerstede “ 
gelegen onder Olen de voorzegde Elisabeth Peeters competerende. Actueel in huur bij 
Peeter Wuijts en dat aan Peeter Smets en Elisabeth Machiels gehuwden, dezelfde stede 
in huur accepterende met dezelfde aangelegendheden en dat om en mits een som van 
negentien guldens voorlijf jaarlijks en tien veertelen en een halve koren en een half veertel 
boekweit jaarlijks. 
 
Item sal hij huerder de voor. huisinghe moeten onderhouden ... Item reserveert de 
verhuerderesse alle jaeren haer provisie van rusch te steken op “ het achterste geruijm “. 
Item sal den huerder alleenelijck rusch mogen steken in “ de wouwers “ aen “ den dalaert “ 
...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Emmanuel Verlinden en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 22          28 april 1776 
 
Compareerden Dilis Smolders in huwelijk met Elisabeth Bellens gehuwden en 
ingezetenen van Herenthout, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan 
Franciscus Lieckens (smid) inwoner van Steelen onder Geel en Anna Maria Smolders zijn 
huisvrouw zeker perceel erve gelegen onder Herenthout, groot omtrent ander halve zille, zo 
en gelijk hij verkoper hetzelfde heeft verkregen tegen de heer advocaat Pauli en de heer 
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Moortgat tot Geel en heer Hermans zijnde de helft van de gehele plek erve hiervoor 
gespecifieerd naast de noordzijde. Palende oost den heer Hubbens tot Mechelen, zuid de 
wederhelft die den verkoper reserveerde en noord de erfgenamen van den heer Van 
Tendeloo ingevolge zijn koopbrief en dat om en mits een som van honderd guldens courant, 
welke den transportant bekende reeds ontvangen te hebben. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Guilleam Verelst en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 23          23 april 1776 
 
Testament:  In den naem ons heere amen 
 
Compareerden Maria Anna Van Kerckhoven en Theresia Van Kerckhoven gezusters 
ingezetenen van Olen onder Tongerlo, de eerste comparante enigszins onpasselijk en de 
tweede comparante in goede gezondheid, beiden hun verstand wel machtig, welke 
comparanten verklaarden bij deze hun tijdelijke goederen te disponeren en dat in 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 
laatstlevende van hun beiden. 
 

- De generale nalatendheid van al hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als 
de erfelijke verklaarden zij testatricen te gunnen en te maken aan elkaar in volle 
eigendom. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten huize van de testateuren, ter presentie van 
Joannes Fr. Oniaerts en Jan Baptist De Winter als getuigen hiertoe gevraagd. 
 
Akte N° 24          29 april 1776 
 
Compareerden Hendrick Verbist inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verkocht te 
hebben zekere helft in zeker huis gestaan tot Noorderwijk in de Dreef. Palende oost de straat 
naar Morkhoven, zuid Marten Peeters kinderen met een weg van de Dreef, west de Dreef en 
noord Joseph Van Dijck en dat aan Peeter Gaislaing en Andreas Gaislaing om en mits 
een som van honderd en vijf guldens en twee paar Lierse (korenpacht) wel gemaakt voor 
manspersonen, voor welke som van honderd guldens zullen mogen blijven als 
gehypothekeerd op hetzelfde mits betalende een jaarlijkse intrest aan hem verkoper van vier 
guldens jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Fr. 
Oniaerts en Peeter Vermeerbergen als getuigen. Peeter Gislain en Andreas Gislain. 
 
Akte N° 25          29 april 1776 
 
Testament:   In den naeme ons heere amen 
 
Compareerde Juffrouw Maria Theresia De Rademaecker begijntje op het begijnhof in 
goede gezondheid, haar verstand en memorie gebruikende, welke comparante verklaarde 
haar tijdelijke goederen te disponeren in de manieren hier volgende: 
 

- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde kiezende haar 
sepulture voor de kerkdeur van het begijnhof binnen Herentals en willende 
aan de kerk betaald te worden de volle kerkrechten. 
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- Item wilde zij testatrice dat er kort na haar overlijden zouden gecelebreerd 
worden zeshonderd missen en twee dertigsten tot lafenis van haar ziel, te weten 
tweehonderd door de paters Augustijnen met een dertigste, tweehonderd door 
de paters Minderbroeders met een dertigste en tweehonderd door haar hierna te 
noemen executeur testamentair zijn goedvinden en zal ieder begijntje moeten 
hebben een hald pond boete kaarsen en een stuivers wittebrood, maar degenen 
waar zij testatrice novitie mede is geweest, dezelfde zullen moeten hebben een 
pond kaarsen en een dobbel wittebrood, alsook die haar lichaam en 
flambeeuwen zullen dragen, welke flambeeuwen zullen moeten zijn acht in het 
getal, ieder van vier pond en die aan haar baar ieder twee pond. 

 
- Item wilde zij dat op het hoog altaar zullen moeten zijn acht kaarsen ieder van 

een pond en twee van een half pond, willende dat de kerkrechten zullen betaald 
worden gelijk het gebruikelijk is. 

 
- Item wilde zij dat aan de kerk van den H. Amandus binnen de Vrijheid Geel zal 

gegeven worden twaalf guldens in plaats van twee flambeeuwen, alsook twaalf 
guldens aan het altaar van het Heilig kruis in de voorzegde kerk. 

 
- Item maakte zij testatrice aan den eerwaarde heer pastoor van het begijnhof 

Jan B. Van Baetvens een som van twee honder guldens eens. 
 

- Item maakte zij testatrice aan haar neef Jan Martin De Looz een erfpacht van 
acht guldens staande tot last van Adriaen Goris met de zijnen tot 
Scherpenheuvel buiten de Lovensche poorte en daarboven nog honderd 
guldens eens. 

 
- Item wilde en begeerde zij dat aan de scholieren en al die van het koor zijn van 

het begijnhof boven haar rechten zal moeten gegeven worden twee schellingen 
en een dobbel wittebrood in plaats van den maaltijd. 

 
- Item prelagateerde zij voor een gedenkenis aan haar nicht Maria Catharina 

Josepha De Looz een zilveren mostaardpot en peperbus met vier zilveren 
lepels en vier fourchetten, een dozijn van de beste servetten, een dozijn van de 
beste hemden, twee ommelakens en zes van de doeken. 

 
- Item prelagateerde zij hem haar neef Walterus De Looze een zilveren dienlepel 

met een dozijn servetten. 
 

- Dispoitie van haar generale goederen zowel haafelijke als erfelijke en alles wat 
ze na haar dood zal komen achter te laten nadat daaruit voldaan zijn de 
voorzegde legaten en alle ander schulden, verklaarde zij testatrice te gunnen en 
te laten aan haar neef Walterus De Looz en haar nicht Maria Anthonia 
Josepha De Looz ieder voor de juiste helft, zonder het ene meer als het andere 
alzo haar universele erfgenamen noemende. 

Kiezende zij testatrice voor uitvoerder van deze haar uiterste wille den eerwaarde heer J. B. 
Baetvens pastoor van het begijnhof, latende dezelfde voor zijn moeite vijftig guldens courant 
eens, waarvoor hij alles voorzegd zal moeten effectueren om aan haar wil te voldoen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Ole, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan 
Baptist Daems actueel inwoner van Herentals en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen hiertoe 
geroepen. 
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Akte N° 26           13 mei 1776 
 
Compareerden Jan Van Olmen in huwelijk met Maria Elisabeth Heijlen inwoners van Olen 
in het gehucht van Meeren, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van 
den eerwaarde heer Van Bijlen officiant in Meeren en cappelaan in het dorp van Oevel, een 
som van honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel dries gelegen tot Meeren op “ de hese “ 
onder Oevel. Palende oost ’S Heerenstraat, zuid de erfgenamen Otterdijckx, west Jan 
Vlegels en idem noord. Groot drie zillen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van Adriaen Deckers en Cornelis Cluijts als getuigen. 
 
Akte N° 27           16 mei 1776 
 
Compareerden Peeter Heijlen in huwelijk met Elisabeth De Crock inwoners van 
Herenthout, welke comparant bekende schuldig te zijn aan Peeter Van Dijck en Francisca 
Van Hove nomine uxoris, over verschenen voorlijf een som van zeven en twintig guldens en 
elf veertelen koren ingevolg van de verhuring van de tegenwoordige bezaaidheid ten velde 
en hetgene nog te bezaaien van zomervruchten, ingevolge het met Gods macht worden 
verzameld, mede tot de openstaande dorpslasten, waarvoor hij comparant opdragende en 
verbindende te pand stellende alle harde en weke granen die op het erf van de voorzegde 
Peeter Van Dijck en Francisca Van Hove zullen bevonden worden in het rijpende of 
maaiende pikseizoen van den oogst, alsmede een koe, in huur gebruik bij Jan Claes voor 
twee jaar hiermede comparerende dewelke verklaarde dezelfde koe niet te laten verkopen 
voor twee jaar zullen geeindigd zijn en Peeter Van Dijck zal wezen voldaan van al hetegene 
voorzegd mede van een staande lasten van chijnsen alsook van alle gedane onkosten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Franciscus Oniaerts en Cornelis Cluijts als getuigen. 
 
Akte N° 28          29 april 1776 
 
Compareerden Willem Meir weduwnaar van Maria Menten inwoner van Olen, welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, schuur, stal, 
landerijen, weiden, heiden en beemden. De landerijen groot omtrent twee bunderen en de 
weiden insgelijks omtrent de twee bunderen en dat aan Peeter Van Hove in huwelijk met 
Maria Anna Meir die hetzelfde in huur accepteerden en dat om en mits een som van veertig 
guldens voorlijf en toen veertelen koren en bovendien de dorpslasten te betalen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize van den verhuurder, ter presentie van 
Peeter Tourfs en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Depost compareerden Merten Meir, Henrick Meir, Anna Marie Meir in huwelijk met Jan 
Peeters ter ene zijde en Peeter Van Hove in huwelijk met Maria Anna Meir ter andere zijde, 
dewelke verklaarden tesamen overeen gekomen te zijn dat de huurvoorwaarden hiervoor 
beschreven maar zal ingang nemen den eerst volgende half maart na de dood van hun 
vader den verhuurder. 7 juni 1776, present Joannes Fr. Oniaerts. 
 
Akte N° 29           30 mei 1776 
 
Compareerden Elisabeth Wouters ten deze bijgestaan met Henrick Meir haar man tot 
hetgene nabeschreven geautoriseerd van Lambert Kemels in huwelijk met Anna Wouters, 
Geeraerd Wouters hun tesamen sterkmakende voor hunne mede condidvidenten als van 
dezelfde insgelijks geautoriseerd bij procuratie gezien door mij notaris, welke comparanten 
verklaarden over gegeven te hebben in wettige erfdom aan Merck Daems Janssone zeker 
perceel moerbeemd gelegen onder Geel, groot omtrent een half zille. Palende oost Anna 
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Verluijten, wed. Peeter Peeters, zuid Adriaen Wouters, west Merten Daems en noord Jan 
Boeckx Peeterssone. 
 
Item zeker perceel hei eussel gelegen in “ het pashuijs “ onder Geel, groot ... (leeg..). 
Palende oost Geert Laenen, zuid ... (leeg), west Catharina Meir en noord Jacob? Menten 
erfgenamen, op last en restrictie dat de transportanten gedurende den tijd van dit jaar en 
twee volgende jaren het moer inliggende met differente maten zullen mogen uitverkopen tot 
hun profijt. Op last dat hij Marten Daems na de voorzegde jaren de transportanten zal 
moeten bevrijden van reëele lasten die op de voorzegde panden zouden gemaand worden. 
 
Aldus gedaan op het kantoor van mij notaris binnen Olen, ter presentie van Joannes Fr. 
Oniaerts en Emmanuel Verlinden als getuigen. Mede ondertekend: Laurentius Van 
Beneden en Jacobus De Grooff. 
 
Akte N° 30           10 juni 1776 
 
Compareerden Peeter Peeters inwoner van Morkhoven, welke comparant verklaarde 
verhuurd te hebben aan Merten Bellens ook inwoner van Morkhoven ten deze present en 
tevens de huur accepterende zeker perceel zaailand genaamd “ de zillen “ gelegen onder 
Noorderwijk, groot 240 roeden. Palende oost Elisabeth Van Dijck, zuid Peeter Boeckx, west 
Peeter Boeckx en Elisabeth Van Dijck en noord de straat. En dat om en mits een kwantiteit 
van zeven veertelen en een halve koren jaarlijks te betalen volgens spijker van Mechelen. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Emmanuel Verlinden en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 31           10 juni 1776 
 
Conditie en voorwaarden waarop de gelijke erfgenamen van Peeter De Winter en Christina 
Helsen, namelijk Geeraerd De Winter, Adriaen De Winter, Peeter De Winter en Anna De 
Winter hun sterkmakende voor hun condividenten publiekelijk zullen verkopen naar 
voorgaande koopveilingen van zekere stede met aangelegen erven, heiden, weiden en 
beemden en dat in het geheel of ten dele gelijk. 
 
Verkopen met hoogen en verdieren ... Item sullen coopers de cooppeningen met alle 
hetgene daer aen clevende moeten tellen den daghe der goedenisse uijterlijck drij weken 
daernaer ten huijse van den notaris tot Oolen wanneer aen hun sal verleent worden 
procuratie tot goedenisse ... etc. 
 
Aldus zijn deze condities publiekelijk voorgelezen ten dage ten huize van Amand Helsen ter 
presentie van Peeter Verswijvel en Joannes Fr. Oniaerts. 
 
Ten eerste werd op de voorzegde conditie te koop gesteld het huis, hof, stal, schuur en 
andere edificien met het binnenblok daaraan gelegen, groot in het geheel omtrent een 
bunder. Palende oost Jan Goovers, zuid de Damseijnde Plijn, west de weduwe Peeter 
Belmans en noord Jan Govers. Het voorzegde huis cum annexis opgeroepen zijnde door 
den dienaar van justitie en heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter De Winter om en 
mits een som van zes honderd en vijftien guldens en verklaarde daarboven te stellen vijftig 
hoogen of verdieren, present Peeter Verswijvel en Joannes Fr. Oniaerts. Gedurende het 
schrijven verklaarde den voorzegde Peeter De Winter alsnog vijftig hoogen te stellen. 
 
Op heden 20 juli 1776 compareerde Peeter Michiels inwoner van Noorderwijk en verklaarde 
op het voorzegde huis cum annexis alsnog vijftien hoogen of verdieren te stellen, ter 
presentie van Emmanuel Verlinden en Peeter Van Dijck als getuigen. Op heden deze 21 
augustus 1776 in collegio van schepenen van Westerlo de kaars van ’s heerenwege 
ontstoken zijnde stelde Jan Cuijpers nog een hooge en is bij uitgang dezelfde koper 
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gebleven, voor en in den naam van Peeter De Winter. Coram d’officie M. N. Van 
Schoubroeck, P. J. Meijnekens, C. Bruijnseels, P. Verboven en J. B. Van Deijck schepenen. 
 
Ten tweede zo werd er verkocht zeker perceel weide gelegen in “ de steen bemden “ groot 
ander halve zille. Palende oost Jan Sterckx, zuid Adriaen Witvrouwen erfgenamen, west 
Henrick Bellens kinderen en noord dezelfde. Item een heide gelegen ook onder Tongerlo, 
groot een zille. Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid de erfgenamen Adriaen 
Roosbroeckx, west Michiel Ven en noord Guilliam Van Outsel. Verder deze twee panden 
opgeroepen zijnde heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter De Winter om en mits 
een som van twee honderd vijf en tachtig guldens courant en verklaarde daarop nog twintig 
hoogen of verdieren te stellen present Amandus Helsen en Peeter Verswijvel. 
 
Ten derde werd er verkocht zeker perceel erve genaamd “ het blockxken “ groot een zille 
gelegen onder Westerlo. Palende oost de straat, zuid Jan Cuijpers, west Jan Daems en 
noord dezelfde. Het voorzegde perceel opgeroepen zijnde heeft daarvan den handslag 
ontvangen Geeraerd De Winter om en mits een som van honderd en negentig guldens 
courant en stelde daarboven vijf en twintig hoogen of verdieren, present Peeter Verswijvel, 
Joannes Fr. Oniaerts en Amandus Helsen. Op heden deze 21 augustus 1776 in collegio van 
schepenen van Westerlo de kaars van ’s heerenwege ontstoken zijnde is met den uitgang 
dezelfde Geeraerd De Winter als laatste hooger koper gebleven coram ut ante. 
 
Ten vierde werd er verkocht zeker perceel zaailand genaamd “ het reninckhout “ gelegen 
onder Westerlo, groot omtrent een half bunder. Palende oost de straat, zuid Guilliam 
Cuijpers erfgenamen, west Peeter Verbiest en noord een straatje. Heeft daarvan den 
handslag ontvangen Geeraerd De Winter om en mits de som van drie honderd en vijf en 
tachtig guldens en verklaarde daarop nog vijf en twintig hoogen of verdieren te stellen, 
present Peeter Verswijvel en Amandus Helsen als getuigen. Ten zelfde dage als voorzegd 
en voor dezelfden werd de kaars van ’s heerenwegen onstoken zijnde is bij uitgang dezelfde 
Geeraerd De Winter als laatste hooger koper gebleven. 
 
Ten vijfde werd er verkocht twee percelen heide gelegen aan de Tongelsche straat. Palende 
het ene oost aan meijer Wijnants kinderen, zuid Peeter Dils, west Mattheus Van Hove 
weduwe en noord de kinderen Jan Douwen. De andere oost de Tongelsche straat, zuid 
Peeter Dils, west meijer Wijnants en noord Michiel Ven weduwe. De twee percelen heide 
opgeroepen zijnde heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter De Winter om en mits 
een som van honderd vijf en dertig guldens en stelde hij bovendien vijf en twintig hoogen of 
verdieren, present Peeter Verswijvel en Joannes Fr. Oniaerts. Dezelfde dag, plaats en voor 
dezelfden is de kaars van ’s heerenwege ontstoken en is met uitgang dezelfde Peeter De 
Winter koper gebleven. 
 
Item verkocht een heide onder Olen gelegen, groot een half bunder. Palend oost P. De 
Smedt, zuid Wilm Meir, west Adriaen Bellens en noord Franciscus Vermeerbergen en heeft 
daarvan den handslag ontvangen Geeraerd De Winter Janssone om en mits een som van 
dertien guldens en stelde de koper bovendien zeven hoogen of verdieren, present Peeter 
Verswijvel en J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Compareerde Peeter Guldentops en verklaarde alsnog een hooge te stellen. Compareerde 
de voorzegde Geeraerd De Winter en verklaarde nog drie hoogen of verdieren te stellen. De 
voorzegde Peeter Guldentops stelde nog een hooge. Op heden den 26 september 1776 de 
kaars van ’s heerenwege onstoken zijnde bij consent van koper en verkoper, is den 
voorzegde Peeter Guldentops zonder enige verdere verhoging koper gebleven. Coram de 
respectieve schepenen van Olen. 
 
Compareerde Peeter De Winter zich sterkmakende voor de respectieve erfgenamen van 
wijlen Peeter De Winter en Christina Helsen: de ondergeschrevenen, allen erfgenamen 
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van Peeter De Winter en Christina Helsen bekennen voldaan te zijn ieder met een som 
van honderd drie en zeventig guldens, zes stuivers en twee oorden, dan dat de 
representanten van Jan De Winter maar gehad hebben hun legitieme portie voor zoveel zij 
het leengoed hebben geampleteerd volgens recht en advies van rechtsgeleerden, waarmede 
ieder bekende voldaan te zijn 28 september 1776. Peeter De Winter, Geeraerd De Winter, 
Anna Maria Vermeerbergen, Peeter Vervoort, Anna Catharina Laenen, Geeraerd 
Wouters ende present Jan Vermeerbergen, inwoner van Noorderwijk op “ het Tilseinde “. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van den notaris Oniaerts, een som 
van vijftig guldens om af te leggen aan de kapel Ter Voort, 13 oktober 1776. Peeter De 
Winter. Nota, Geert De Winter den ouden heeft aangenomen de honderd vijftig guldens aan 
den heer provisor van Tongerlo, waarmede hij zijn koopsom heeft betaald. 
 
Akte N° 32           11 juli 1776 
 
Compareerde Jacobus Verbiest inwoner van Herenthout weduwnaar van Cornelia Claes 
ter ene zijde en Rumoldus Albrechts in huwelijk met Theresia Van Uijtsel ter andere zijde, 
welke comparanten verklaarden een akkoord aangegaan te hebben in de manieren hier 
volgende: 
 
Een eerste akkoord dat de huurders de verhuurders zullen moeten de kost en drank geven, 
zijn logist vuur en licht en al hetgene hij zal nodig hebben in ziekte en gezondheid # ten ware 
in langdurige ziekte dewelke zal zijn als ook extra ordinaire kosten tot last van den 
verhuurder. Bovendien zal de verhuurder moeten hebben tot zijn gebruik, de gehele kamer 
waartegens de tweede comparanten huurders deze gedurende hun leven mogen gebruiken 
en bewonen, het huis, stal, hof zo en gelijk hij verhuurder hetzelfde heeft gebruikt en zullen 
de tweede comparanten het huis cum annex moeten onderhouden van vitten en plakken en 
bovendien de glazen. Item waar dezelfde werden uitgeslagen door wind of hagel blijvende 
tot last van den eersten comparant. 
 
Na de dood van de verhuurder zullen de huurders mogen continueren hun huur voor hun 
termijn, mits betalende voor ieder jaar vijf en veertig guldens aan zijn verhuurders 
erfgenamen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Fr. Oniaerts en Emmanuel Verlinden als getuigen. 
 
Akte N° 33           17 juni 1776 
 
Compareerden Jan Verbiest Henrickxsone inwoner van Herentals, welke comparant 
verklaarde over te geven en te cederen aan Jan Helsen en Maria Goverts zijn huisvrouw, 
zeker perceel kwebbe gelegen op “ het steen “ onder Olen, groot een zille. Palende oost ... 
(leeg), zuid ... (leeg), west Jan Hijns en noord “ het gemeijn broeck “ om en mits een som 
van vijftig guldens courant in de voegen en manieren gelijk hij cedent hetzelfde heeft 
aangenomen van de erfgenamen Paulus Oijen en Elisabeth Bertels op last en restrictie dat 
de voorzegde Paulus Oijen zullen blijven in hun gerechtigheid om hetzelfde te lossen met 
zestig guldens zo en gelijk hij hetzelfde heeft aangenomen en beloofde dienvolgens hij Jan 
Verbiest aan de voorzegde kwebbe geen recht meer te hebben of te behouden. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Peeter 
Peeters en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
De boven gementioneerde somme is aan den cedent voldaan op hodie deze 17 juni 1776. 
Joannes Verbist. 
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Akte N° 34          22 juli 1776 
 
Compareerde Catharina Heijns en Cornelia De Backer haar moeder, welke comparanten 
verklaarden verhuurd te hebben zeker perceel genaamd “ de wouwer heijde “ gelegen tot 
Heultje onder Westerlo, groot in het geheel omtrent zes zillen. Palende oost Jan Snijers, zuid 
’s Heerenstraat, west Jan Snijers en noord de Zijstraat (Hijstraat?) en dat aan Peeter Dirickx 
ten deze present die hetzelfde in huur accepteerde om en mits een kwantiteit van vier 
veertelen en een halve koren jaarlijks en bovendien te betalen alle dorpslasten ... en dit voor 
een termijn van twaalf jaar. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Joannes Fr. Oniaerts en Emmanuel Verlinden als getuigen. 
 
Akte N° 35           2 juli 1776 
 
Conditie en voorwaarden waarop de gelijke erfgenamen van Peeter De Winter en Cristina 
Helsen, namelijk Geeraert De Winter en Peeter De Winter hun sterkmakende voor hun 
mede condividenten hun voor mij Eg. Oniaerts openbaar notaris publiekelijk zullen verkopen 
drie percelen erve zo en gelijk dezelfde in het verkopen zullen worden aangewezen met hun 
aanpalenden: 
 
De percelen worden verkocht in courant geld, den schellinck tot zeven stuivers. Item sullen 
coopers hunne cooppenningen moeten betalen ende tellen veerthien daghen naer de 
keersbrandinge tot Oolen ten huise van mij notaris. Aldus sijn dese conditien publieque 
voorgelesen ten daghe, maende ende jaere voors. binnen Zoerle Parrewijs ter presentie van 
menigvuldighe omstaenders als getuigen ... 
 
Ten eerste werd opgeroepen zeker perceel zaailand gelegen in “ het gooreijnde “ onder 
Westerlo, groot een half bunder. Palende oost Bastiaen Heijlen, zuid Franciscus Helsen, 
west dezelfde en noord de straat. Te aanvaarden half oogst eerstkomende en op last van 
een meuken koren jaarlijks aan de Heilig Geest Tafel van Westerlo en heeft daarvan na 
publiek oproepingen den handslag ontvangen Franciscus Helsen, om en mits een som van 
twee honderd één en vijftig guldens en verklaarde daarop alsnog tien hoogen of verdieren te 
stellen, present Peeter Verswijvel en Joannes Fr. Oniaerts. Op heden 21 augustus 1776 de 
kaars in collegio door schepenen van Westerlo ontstoken zijnde is bij uitgang dezelfde 
Franciscus Helsen in huwelijk met Elisabeth Snijers koper gebleven voor de som en de 
verdieren pro ut in conditione. Actum coram d’ officie M. C. Van Schoubroeck, P. J. 
Meijnkens, P. Verboven, Jan Baptist Van Dijck en Jan Cuijpers schepenen. 
 
Ten tweede werd verkocht zeker perceel hooiwas gelegen in “ den rothoeck “ onder 
Parrewijs, groot een zille. Palende oost de kerk van Zoerle, zuid Jacobus De Winter, west 
Amand Helsen en noord dezelfde. Wegende over het land van Amandus Helsen volgens 
scheiding en deling, en heeft daarvan den handslag ontvangen Geeraerd De Winter om en 
mits een somme van vijf en vijftig guldens en verklaarde daarop te stelen vijf en twintig 
hoogen of verdieren, present Geeraert Wouters en Peeter Verswijvel. 
 
Op den derden juli 1776 compareerde Jan Baptist Van Roij Janssone en verklaarde op het 
voorzegde hooiwas boven de koopsom nog vijf hoogen of verdieren te stellen, present Jan 
Baptist Van Roij en Franciscus Van Kerckhoven, gedurende het schrijven comparareerde 
Franciscus Van Kerckhoven en verklaarde alsnog vijf hoogen te stellen boven de gestelde 
verdieren, present Joannes Fr. Oniaerts en Peeter Meir als getuigen. Dezelfde dag 
compareerde Jan Van Roij en verklaarde vijf hoogen of verdieren bij te stellen, present ut 
ante. Op heden 22 augustus 1776 de kaars in collegio door schepenen van Zoerle Parwijs 
de kaars van ’s heerenwegen ontstoken zijnde is bij uitgang dezelfde Jan Van Roij koper 
gebleven voor de som en de verdieren pro ut. actum coram G. Wijnants, Jan Baptist ’t Sijen, 
Adriaen Douwen en Encelmus Stevens schepenen. 
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Ten derde werd er verkocht zeker perceel hooiwas gelegen in “ het heultjens broeck “ 
onder Westerlo, groot een zille. Palende oost Jan Snijers met anderen, zuid Guilliam Van 
Uijtsel, west de weduwe Van Der Wespen en noord de loop. Heeft daarvan den handslag 
ontvangen Peeter De Winter om en mits een som van honderd guldens en stelde bovendien 
alsnog tien hoogen of verdieren, present Geeraerd Wouters en Peeter Verswijvel. 
Gedurende het schrijven verklaarde Peeter De Winter alsnog te stellen tien hoogen, present 
ut ante. Op heden 21 augustus 1776 de kaars in collegio voorzegt ontstoken zijnde is bij 
uitgang dezelfde Peeter De Winter koper gebleven voor de som en de verdieren als 
voorzegt. 
 
Akte N° 36           5 juli 1776 
 
Compareerde Andries Helsen inwoner van Zoerle Westerlo, welke comparant verklaarde 
over te geven aan Jan Baptist Nuijens Bastiaenssone zeker perceel heide gelegen achter  
“ de nieuwe heijde blomme “ tot Zoerle zekere juiste helft van zekere heide bij hem 
comparant gekocht van de generale verkopen van “ de goorheijde ”. Palende oost Andries 
Verlinden, zuid de straat en west een straat en noord Andries Helsen met het wederdeel, zo 
en gelijk hetzelfde alreeds gesepareerd met een gracht van drie voeten, half en half om te 
beplanten naar hun voegen, te weten het haksel en de schadden met de andere vruchten 
daarop staande en dat om en mits een somme van vijf en twintig guldens courant voor welke 
somme hij comparant en transportant den grond in eigendom is toegevende om daarvan te 
ontlast te zijn, welke Jan Baptist Nuijens verklaarde alzo dit in dank aan te nemen voor 
hem en zijn nakomelingen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. 
Fr. Oniaerts en Jan Baptist Verlinden als getuigen. 
 
Akte N° 37          16 juli 1776 
 
Testament:  In nomine domini amen 
 
Compareerden Jacobus Struijf weduwnaar Anna Van Den Berghe inwoners van Tilseijnde 
onder Noorderwijk, welke comparant enigszins onpasselijk door zijnen hogen ouderdom 
nochtans zijn verstand en memorie wel machtig, welke comparant verklaarden te lauderen, 
ratificeren en approberen zijn testament gemaakt en gepasseerd met zijn huisvrouw voor mij 
notaris en getuigen op 8 juni 1765 en alsnu explicerende zijn uiterste wille om te voorkomen 
alle kwestie en geschillen die er na zijn dood zouden kunnen komen tussen zijn kinderen of 
dezelfde hun representanten. 
 
Zo verklaarde hij codicillateur te legateren aan Peeter Jan Struijf en zijn huisvrouw een som 
van zevenhonderd guldens courant te provinieren en te vinden na de door van hem 
codecillateur uit de conqesten partiael gedaan met zijn voorzegde zoon ingevolge de 
voorberoepen testament en dit voor hun gedane diensten moeite, arbeid gedurende den tijd 
van vier jaar dat hij codecillateur mits zijn hoge ouderdom niet anders heeft kunnen doen als 
te bedde liggen en zich verwarmen bij het vuur. Willende dat de voorzegde conquesten na 
zijn dood zullen gaan volgens landsrecht mits daaruit te betalen zijn onkosten van uitvaart, 
begrafenis en dienaangde. En ingeval zijn dochter of dezelfde haar representanten tegen 
hetgene voorzegd wilden opponeren, verklaarde hij codecillateur dezelfde te excluderen met 
haar naakte legitiem portie, verzoekende haar hier van ontheffen te worden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van den codecillateur en voor zijn slaapplaats, 
ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts en Peeter Van Tongerlo als getuigen hiertoe 
geroepen. 
 
Akte N° 38          24 juli 1776 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
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Compareerden Jan Helsen en Maria Govaerts beiden gehuwden en ingezetenen der stad 
Herentals, beiden gezond van hart met ons gaande en staande, welke comparanten 
verklaarden bij deze hun uiterste wil te kondigen op de manieren hier volgende: 
 

- Eerst beveelden zij dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde 
en het laten doen van begrafenissen en ander pieuse werken ter discretie van 
de laatst levende van hun beiden en willende dat na ieders overlijden 
gecelebreerd zouden worden vijf en twintig missen van requiem. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel de haafelijke als de 
erfelijke goederen gunnen en maakten aan elkaar in volle eigendom en na de 
dood van de laatst levende zal den overschot van al hun goederen moeten gaan 
en succederen op hun wettelijke kinderen en ingeval er geen kinderen bleven 
leve, zal den overschot moeten gaan half en half aan ieders zijde. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Fr. Oniaerts en Peeter Meir als getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 39           27 juli 1776 
 
Compareerde Joannes Heijlen Peeterssone tot hetgene na beschreven geautoriseerd van 
zijn moeder Maria Bax inwoners van Noorderwijk, welke comparant verklaarde verhuurd te 
hebben hunne comparante hofstede met stal, schuur, hof, weiden, heiden, hooiwas en 
landerijen, zo en gelijk het in gebruik is bij Jan Van Olmen tegenwoordige pachter en dat 
aan Guilliam Matthijs en Elisabeth Van Reusel, gehuwden ten deze present, die hetzelfde 
in huur accepteerden om en mits een som van dertig guldens in voorlijf jaarlijks en twintig 
veertelen koren jaarlijks te leveren in Lierse maten ten huize van de verhuurders. 
 
Item sal pachter de dekkers, timmerlieden en de metsers moeten dienen ende den cost 
geven voor den afval ende alle noodighe materiaelen aenhaelen sonde riet daer voren te 
corten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Baptista Verboven en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
De bovenstaande verhuring is gecontinueerd voor zes andere jaren, te beginnen half maart 
eerstkomende in conformiteit van de voorzegde huurovereenkomst, behoudelijk dat den huur 
jaarlijks voor voorlijf in plaats van dertig guldens te betalen men nu zes en dertig guldens 
diende te betalen. Actum 23 april 1788. 
 
De ondergeschreven Elisabeth Van Reusel weduwe Guilliam Matthijs verklaarde de hier 
voorstaande termijn van huur te cederen ten behoeve van Adriaen Mens haar behoudssone 
alhier present en accepterende zo nochtans dat zij dezelfde blijft houden tot half maart 
eerstkomende en alvolgens maar cederen vijf jaar. Verklarende dat den artikel in voorzegde 
conditie gestipuleerd van latten te doen in’t leggen van stro absolutelijk is gesteld ten laste 
van verhuurders, gelijk dezelfden Adriaen Mens ook verklaarde dezelfde in’t leggen van stro 
bij den voorzegde artikel gestipuleerd te zullen bezorgen zonder kosten des verhuurders. Is 
hierin mede gecompareerd Peeter Vermeerbergen welke verklaarde zich voor de 
voorzegde vijf jarige termijn als borg te stellen. Actum 6 april 1789(?) 
 
Akte N° 40          3 augustus 1776 
 
Compareerden Jan Heijlen Franciscussone inwoner van de Voortcapelle onder Westerlo, 
welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Dils 
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Peeterssone een som van honderd en 50 guldens waarvoor hij comparant beloofde intrest te 
betalen. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel weide of beemd gelegen tot Strateneijnde 
onder Westerlo. Palende oost Theodor Verluijten, zuid Peeter Helsen alias pasbrugh, west 
Sr. Calens Mechelen en noord de kinderen Peeter Helsen daar moeder van was Anna Van 
Hout. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Fr. Oniaerts en 
Emmanuel Verlinden als getuigen. 
 
Akte N° 41          12 augustus 1776 
 
Compareerden Anna Pauwels weduwe Ambrosius De Ceuster inwoonster van 
Noorderwijk, welke comparante bekende ontvangen te hebben uit handen van den 
eerwaarde heer pastoor van Noorderwijk als opper provisor van Onze Lieve Vrouwe op het 
Sandt onder Noorderwijk een som van vijftig guldens. 
 
Comparante stelde tot pand speciaal haar huis en hof cum ap- en dependentien gestaan tot 
Noorderwijk. Palende oost de straat, zuid Joseph Van Dijck, west “ de swaen “ en noord het 
H. Geesthuijs. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Leirs en 
Ludovicus Verbist als getuigen. 
 
Akte N° 42          4 september 1776 
 
Testament:   In den naem ons heere amen 
 
Compareerden Jan Dierckx en Elisabeth Vertommen beide gehuwden en ingezetenen van 
Westerlo aan de Capelle Ter Voort, beiden gezond van hart met ons gaande en staande, 
hun verstand wel machtig en gebruikende, 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 
laatst levende van hun beiden. 
 

- Willende dat na ieders overlijden zouden gecelebreerd worden twintig missen 
van requiem toe lafenis hunner ziel. 

 
- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze zowel de haafelijke als de 

erfelijke goederen maken aan elkaar in volle eigendom en met de touchte en 
gebruik gedurende hun leven en na de dood van de laatst levende zullen 
dezelfde goederen als ook den overschot van de haave moeten gaan volgens 
landsecht en lokale coustumen en zij testatrice haar zoon geheel voor zijn 
legitieme portie der have na haar dood. Den eerst stervende de laatstlevende 
haar enige en universele erfgenamen noemende. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Mr. Gaspar Verelst en Joannes Fr. Oniaerts inwoners van Olen. 
 
Akte N° 43          9 september 1776 
 
Compareerden Geeraerd Wouters en Elisabeth Verboven samen gehuwden op den 
windmolen van zijne Excellentie den heer Markies van Westerlo tot Zoerle ter ene zijde en 
Peeter Wouters bijgestaan met Adriaen Coolkens en Hendricus Meir zijn geëede 
voogden ter andere zijde, welke comparanten verklaarden overeen gekomen te zijn in de 
manieren hier volgende: 
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Een eerste akkoord en conventie dat Geeraerdt Wouters tot het doen en horen van de 
philosopie van zijn zoon den voorzegde Peeter Wouters tot Loven in de pedagogie der volk, 
zal moeten dragen een derde deel van alle kosten die er zullen voorvallen gedurende de 
philospie en de andere twee delen zullen moeten gedragen worden door den voorzegde 
Peeter Wouters op zijn kindsgedeelte zonder last van zijn zuster en broeder. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Geeraert Verbist en Adrianus Josephus 
Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 44          14 september 1776 
 
Compareerden Adriaen Bellens en Anna Catharina Peeters beide gehuwden en 
ingezetenen van Olen Tongerlo, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan 
Franciscus Vervoort en Anna Van Reusel insgelijks inwoners van Olen Tongerlo ten deze 
present en in huur accepterende zeker hun eerste comparante huis, stal en schuur gestaan 
en gelegen in het gehucht van Hezewijk onder Olen met de landerijen, weiden, beemden en 
heiden, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Geeraerdt Kenis actuele pachter en 
dat om en mits een kwantitieit van acht en twintig veertelen koren goed en leverbaar koren in 
Lierse maten jaarlijks en twee en vijftig guldens en tien stuivers en vijf pistolen jaarlijks in 
voorlijf. 
 
Compareerde ten deze mede Franciscus Heijns dewelke verklaarde in de voorzegde huur 
voor zijn part en deel te conscenteren, houdende dienvolgens al hetegene voorschreven 
voor goed, vast en van waarde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor 
van mij notaris, ter presentie van Cornelis Cluijts en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 45          14 september 1776 
 
Compareerden Jan Van Gansen inwoner der bijvang van Herentals, welke comparant 
verklaarde verhuurd te hebben aan Adriaen Janssens en Elisabeth Van Castel ten deze 
present en de huur accepterende zeker zijn comparants huis met de landerijen, weiden, 
heiden en beemden zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Ferdinand Peeters 
tegenwoordige pachter en dat om en mits een som van acht en dertig guldens jaarlijks en 
voor een termijn van zes jaar ... de goederen gelegen onder Olen tot last van den 
verhuurder. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus 
Vermeerbergen en Joannes Franciscus Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 46          17 september 1776 
 
Compareerde Theresia Verluijten weduwe Geeraerd Bellens inwoonster van Herentals, 
welke comparante verklaarde opnieuw verhuurd te hebben aan Peeter Verwimp en 
Elisabeth Hoes gehuwden, ten deze present en de huur accepterende, zeker haar 
comparants huis, stal, schuur met de landerijen, heiden, weiden en beemden, zo en gelijk 
dezelfde het nu in gebruik heeft en dit om en mits een som van zeventig guldens in voorlijf 
jaarlijks en in korenpacht jaarlijks twee en dertig veertelen koren. Tevens te betalen de 
dorpslasten die zo onder Geel als onder Olen zullen gemaand worden. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Adriaen Bellens en 
Joannes Fr. Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 47          21 september 1776 
 
Testament:  In nomine Domini amen 
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Compareerden Juffr. Elisabeth Catharina Van Doninck inwoonster op het begijnhof van 
Herentals # haar verstand memorie wel gebruikende, welke comparante verklaarde bij deze 
haar laatste wil te kondigen en dat in de manieren hiervolgende: 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde in de 
parochiale kerk alwaar ze zal komen te overlijden, met een eerlijke uitvaart ter 
discretie van haar hierna te noemen executeur testamentair. 
 

- Item wilde zij testatrice dat er kort na haar overlijden zouden gecelebreerd 
worden drie honderd missen van requiem tot lafenis van haar ziel daar onder 
begrepen twee dertigsten, één dertigste bij de eerwaarde paters Augustijnen ten 
tien uur en één bij de eerwaarde paters Minderbroeders ten half elf, zonder 
nochtans het uitstellen van baren den alleenelijk vier kaarsen op het altaar. 

 
- Item wilde en begeerde dat haar diamanten kruis zal gegeven worden aan het 

allerheiligste in de parochiale kerk alhier. 
 

- Item prelageteerde en maakte ze aan Joanna Maria Theresia Van Doninck 
haar broers oudste dochter haar testatrices” zilveren beugeltesse “ en haar 
schaar met de ketting aan de jongere dochter van haar broer met naam Maria 
Van Doninck haar schaar met de kettting. 

 
- Item wilde en begeerde zij testatrice dat er uitgedeeld zou worden na haar dood 

aan de schamele huisarmen dezer stad om tien guldens en tien stuivers 
roggebrood ter discretie van haar hierna te noemen executeur testamentair. 

 
- Item wilde en begeerde zij gegeven te worden aan de nonnen van het Besloten 

hof binnen de stad een som van zes guldens eens en wilde bovendien dat aan 
haar zuster tegenwoordige Priorinne van hetzelfde hof jaarlijks zal gegeven 
worden het inkomen of revenu van haar part en deel van zekere plek weide 
gelegen in “ de cauwlaeghe “ onverdeeld met haar broers en latende den 
eigendom van het voorzegde part aan haar broeders twee dochters en ingeval 
één dezelfden kwam aflijvig te worden zal hetzelfde part en deel succederen op 
de laatst levende van hun beiden. 

 
- Komende tot de nalatendheid van al haar verder haafelijke en erfelijke goederen 

overschietende boven al de hier te voren gementioneerde legaten en pieuse 
werken, verklaarde zij testatrice te laten voor de touchte en simpel gebruik aan 
haar broer Michael Van Doninck gedurende zijn leven en na zijn dood te 
succederen in volle eigendom op dezelfde zijn kinderen, willende dat hetzelfde 
goed onverdeeld zou blijven tot dat de jongste van haar broers kinderen den 
ouderdom van twintig jaar zou bereikt hebben. 

Kiezende voor haar executeur testamentair den eerwaarde heer Van Schilde proost van het 
besloten hof biddende deze laatste te aanvaarden, dezelfde is participant in de acte die zij 
op ” de Banck van Weenen “ is hebbende met een somme van tweehonderd guldens 
wisselgeld eens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals ten woonhuize van de testatrice, ter 
presentie van Guilhelmus Verluijten en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 48          23 september 1776 
 
Compareerden Peeter De Winter en Maria De Win gehuwden en ingezetenen van 
Daemseijnde jurisdictie van Westerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
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uit handen van den eerwaarde moeder van het Gasthuis tot Herentals een som van acht 
honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker huis, stal, schuur en hof met het binnenblok 
daaraan gelegen tot Daemseinde, groot in het geheel omtrent een bunder. Palende oost Jan 
Govaerts, zuid de Damseindsche Plijn, west de weduwe Peeter Belmans en noord Jan 
Govaerts. Item zeker perceel weide gelegen in “ de steenbemden “ groot 150 roeden. 
Palende oost Jan Sterckx, zuid Adriaen Witvrouwen erfgenamen, west Henrick Bellens 
kinderen en noord dezelfden. Item een heide gelegen onder Tongerlo, groot een zille. 
Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid de erfgenamen Adriaen Roosbroeck, west Michiel 
Ven en noord Guilliam Van Outsel. 
 
Item twee percelen heide gelegen aan de Tongerloosche straat. Palende oost meijer 
Wijnants kinderen, zuid Peeter Dils, west Mattehus Van Hove en noord de kinderen Jan 
Douwen. De ander heide oost de Tongerloosche straat, zuid Peeter Dils, west meijer 
Wijnants kinderen en noord Michiel Ven weduwe. Tot slot zeker perceel hooiwas gelegen in  
“ het Heultkens broeck “ onder Westerlo, groot een zille. Palende oost Jan Snijers, zuid 
Guilliam Van Outsel, west de weduwe van Der Wespen en noord den loop. 
 
Compareerde ten deze mede Geeraerdt De Winter inwoner van Noorderwijk en Adriaen De 
Winter inwoner van Damseijnde en Geeraerdt Wouters, welke comparanten verklaarden en 
ieder van hun in het bijzonder hun als borg te stellen voor de kapitale som van acht honderd 
guldens met de verlopen intresten daarvan makende al hun eigen schuld. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Joannes Fr. 
Oniaerts en Peeter Meir als getuigen. 
 
Akte N° 49          3 oktober 1776 
 
Compareerden Elisabeth Wouters en Henrick Meir gehuwden en ingezetenen van Olen 
Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van den eerwaarde heer 
proost van het Besloten hof der Norbertinessen binnen Herentals een som van honderd 
guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen onder Olen Tongerlo, 
alreeds geprepareerd tot een timmerplaats, groot omtrent twintig roeden. Palende oost 
Joseph Douwen, zuid de straat, west Michiel Wilms weduwe en noord Catharina Heijns. 
Stellende hij comparant alsnog zijn kindsgedeelte van vaderlijke en moederlijke zijde, zowel 
in de haafelijke als de erfelijke goederen alsnog onverdeeld met zijn zusters en broers om 
daaraan te verhalen de voorzegde som als wanneer dezelfden zouden verkocht worden. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Fr. Oniaerts en Henricus Van Brussel getuigen. 
 
Den ondergeschreven notaris deze gepasseerd hebbende verklaarde zich te … en borg 
principaal ... ter somme van honderd guldens met intrest daarvan makende als zijn eigen 
schuld tot dat dezelfde penningen naarder zullen zijn geassureerd of gerembourseerd, mits 
proffiterende het Beneficie gelijk den heere rentheffer bij hetgene voorschreven is hebbende. 
Actum coram ut supra. 
 
Akte n° 50          12 oktober 1776 
 
Beschadigde akte. Compareerden Maria Mans en Guilliam Huijpens 9 gehuwden 
ingezetenen van Tongerlo, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Machiel 

 
 
9 Info bekomen uit index van het jaar 1776. 
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Doos en zijn huisvrouw ten deze present en de huur accepterende zeker hun comparants 
huis en binneblok met den hof, gereserveerd voor de verhuurders de kamer, kleien, hof en 
drie gewenten in het binneblock. 
 
Item een perceel land genaamd “ het soutstuck “ groot een half bunder. Item een perceel 
land genaamd “ de schom “ groot een half bunder. Item een perceel zaailand genaamd “ het 
hooghvelt “ groot een zille en half. Item een perceel land genaamd “ de haegheijde “ groot 
een half zille. Item een dries gelegen aan de Meerense baan, groot een zille. Item een halve 
zille genaamd “ den ilsche ... loop ”. Finaal een ... ” den civit “ groot … gelegen onder … 
 
En dat voor een termijn van zes jaar en om en mits de som van 30 guldens in voorlijf jaarlijks 
en 10 veertelen koren en 25 pond boter jaarlijks en boevndien te betalen de dorpslasten op 
de voorschreven goederen. Aldus gedaan binnen Oolen op ...  ter presentie van Peeter Van 
Dijck en Joannes Fr. Oniaerts als getuigen.  

 
 

 
 
 
Nota: 
Akte Nr. 51 en akte Nr. 52 die vermeld staan in de index van het jaar 1776 bevinden zich niet 
meer in deze map notariaat 6016. Ook op de microfilm #008951078 bij Familysearch zijn 
deze akten niet terug te vinden. 
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Akten opgemaakt door notaris Joannes Franciscus Oniaerts. 10 

 
 
Akte N° 1           6 april 1777 
 
Op heden 6 april 1777 compareerde voor mij notaris en getuigen Peeter Luijten in huwelijk 
met Joanna Cels inwoners van Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben van de gelijke erfgenamen van Peeter De Winter en Christina Helsen tot 
Damseijnde een som van honderd guldens courant. Comparanten zijn verbonden hun 
personen en goederen, roerende en onroerende waar en welke plaatsen deze zullen 
bevonden worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelius 
Cluijts en Peeter Franciscus Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2           5 mei 1777 
 
Op heden 5 mei 1777 voor mij J. Fr. Oniaerts en getuigen compareerden Merten Willems 
en Marie Van Nuten ingezetenen van Olen ten gehuchte van Bijlen, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben uit handen van den eerwaarde heere Van Den Schilde 
Proost van het Besloten hof van O. L.Vr. binnen de stad Herentals een som van negen 
honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand eerst zeker perceel zaailand gelegen tot Gerhijen 
onder Olen genaamd “ het bête blok “ groot vijf zillen. Palende oost Franciscus Verhaert en 
Elisabeth Nuijens, zuid Michiel Kenis, west Cornelis Geerwaerts en andere en noord de 
straat, verkregen bij de comparanten bij koop van de erfgenamen Jan Bellens en Maria 
Menten. Item een perceel weide genaamd “ de breimhage “ groot omtrent honderd en vijftig 
roeden, insgelijks gelegen onder Olen. Palende oost de straat van de Vierhuizen naar 
Gerheijden, zuid de erfgenamen Jan Blampaerts, west Mattheus Verbist en noord den 
intendant Bosquet. Ook gekomen van de voorzegde erfgenamen en tot slot zeker perceel 
land gegelegen op “ het bijlenvelt “ onder Olen. Palende oost Catharina Huijskens, zuid den 
secretaris P. Hijlen, west den eerwaarde heer Wilms en Anna Maria Hermans en noord De 
weduwe Geeraerd Bellens insgelijks onder Olen zijnde alles vrij en onbelast. Aldus gedaan 
en gepaseerd ter presentie van Peeter Van Dijck en Cornelis Cluijts als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
1795 29 mei Op het kapitaal van 900 guldens van deze rente afgelost 700 guldens L. 

Juvijns proost van den besloten hove. 
 
1796 14 maart  Heeft Merten Willems deze rente geheel afgelegd zo dat zij dood en teniet 

is voor het kapitaal en den vervallen intrest. 
 
Op den 3de januari 1798 heeft Marten Wilms geproduceerd twee kwitanties luidende als 
volgt en welke kwitanties staan in pede van kopije autentieqe dezer 21 mei 1795 op het 
kapitaal van 900 guldens van deze rente afgekort 700 guldens ondertekent L. Juvijns 
proost. etc ... 

 
 
10 Notaris Egidius Oniaerts gehuwd met Anna Elisabeth Wuijts overleden of begraven te Olen op 28 
november 1776. 

Not. 6017: 1777 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 119 

 

 
 

 

 
Akte N° 2           9 juli 1777 
 
Op heden 9 juli 1777 voor mij notaris en getuigen compareerde Elisabeth Meermans 
weduwe wijlen Bastiaen Stijnen, inwoonster van Lichtaart, welke comparante verklaarde en 
bekende ontvangen te hebben met consent van haar dochter en Henrick Coolvonders haar 
man uit handen van Peeter Wilbord en Jan Baptist Coolvonders een som van honderd en 
vijftig guldens courant geld. 
 
Comparante stelde speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ het driesken “ groot 
honderd roeden, gelegen onder Olen. Palende oost de straat, zuid Jan Van Hove west de 
Bijlensche straat en noord Peeter Hijlen. Item een perceel land genaamd “ de delle “ groot 
een half bunder insgelijks gelegen aldaar. Palende oost de erfgenamen Jan Doos, zuid 
Henrick Verboven, west..(leeg)..en noord Merten Wilms. Aldus gedaan binnen Olen, ter 
presentie van Cornelis Cluijts en Jan Baptist Jansen als getuigen. 
 
Akte N° 3          12 juli 1777 
 
Testament:  in den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoude van deze tegenwoordig openbaar instrument van testament kennelijk zij 
eenieder dat op heden voor mij notaris en getuigen compareerde de heer Joannes Baptist 
Nelis gewezen secretaris van Bouwel woonachtig tot Herenthout, een weinig onpasselijk 
nochtans zijn verstand en memorie wel machtig gebruikende, welke comparant verklaarde 
niet zonder testament uit deze wereld te scheiden, uit vrije en libere wille onbedwongen 
gemaakt, hetwelke hij zou willen dat het na zijn dood volbracht zou worden zonder 
tegenzeggen. Casserende dood en te niet te doende alle voorgaande testamenten. 
 

- Willende dat zijn dood lichaam in gewijde aarde zou begraven worden in de 
parochiale kerk alwaar hij zal komen te overlijden en dat met een eerlijke en 
gepermitteerde uitvaart, lijkdienst en begrafenis alles naar staat en conditie. 
 

- Dat er op zijn graf moet gelegd worden een zerk steen alles naar goedunken en 
ter discretie van zijn na te noemen erfgenamen. 

 
- Item wilde en begeerde hij testateur dat er immediael na zijn overlijden tot 

lafenis zijner ziel zullen moeten gecelebreerd worden vijf honderd gelezen 
missen, te weten twee honderd door de eerwaarde paters Minderbroeders en 
drie honderd door de paters Augustijnen tot Herentals en dat tot acht stuivers 
iedere mis. 

 
- Item wilde en begeerde hij testateur dat er immediaal na zijn overlijden tot 

lafenis zijner ziel door den eerwaarde heer Van De Velde Pbr. tot Lier zijn kozijn 
zullen worden gelezen vijf en twintig missen en dat dezelfde voor iedere mis zal 
genieten acht en twintig stuivers. Item legateerde hij testateur aan Sr. Joannes 
Van De Velde zijn zelfde kozijn tot Lier de som van acht en twintig guldens 
courant geld eens.  

 
- Item legateerde hij testateur aan Juffrouw Theresia Van De Velde zijn nicht een 

zilveren dienlepel getekend J. F. G. N. 
 

- Item maakte hij testateur aan de Kapel van den Langen Heuvel tot Bouwel de 
som van twaalf guldens courant geld eens. 
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- Item maakte hij testateur aan de armen van Sinte Peeter tot Herenthout de som 
van honderd guldens courant geld eens en bovendien aan dezelfde armen de 
kwantiteit van tien veertelen koren jaarlijks, gedurende den tijd van vijf 
conselutieve jaren. Dezelfde tien veertelen koren alle jaren aan den dienenden 
H.Geestmeester te leveren van den korenpacht van dezelfde zijn hoeve tot Zelle 
zo haast de korenpacht jaarlijks zal wezen vervallen en alzo de meer gemelde 
tien veertelen jaarlijks de voorzegde vijf jarige termijn van huur gedurende, 
zonder langer aan de armen gedisbtribueerd te worden. 

 
- Item maakte en legeateerde hij testateur aan de gelijke kinderen of verdere 

decendenten bij representatie staaksgewijs van wijlen Franciscus Dominicus 
Van Tendeloo de som van achthonderd guldens courant geld eens of aan ieder 
honderd guldens eens, zo nochtans het part en deel derzelfde achthonderd 
guldens aan ieder der drie kinderen van tweede bedde, van den voorzegde 
Franciscus Dominicus Van Tendeloo door zijn hierna te noemen ergenamen 
maar en zullen moeten worden gegeven en betaald zo haast ieder dezelfde drie 
nakinderen zullen hebben bereikt den ouderdom van vier en twintig jaren en bij 
zo ver enige dezelfde drie na kinderen minderjarig kwamen te overlijden, dat de 
honderd guldens of het part en deel der gemelde acht honderd guldens van 
dusdanig aflijvig minderjarig nakind zal komen te cesseren en blijven ten 
behoefte en profijt van zijn testateurs na te noemen erfgenamen. 

 
- Item maakte hij testateur aan Juffrouw C. Van Tendeloo in huwelijk met de heer 

Noijdens Schout tot Lille zes zilveren lepels en zes zilveren fourchetten 
getekend J. F. G. N. 

 
- Item prelegateerde hij testateurs aan Juffrouw Maria Josepha Van Tendeloo in 

huwelijk met Sieur Joannes Baptista Oijen, zes zilveren lepels en zes zilveren 
forchetten, ongetekend. 

 
- Item prlegateerde hij testateur aan Juffrouw Clara Anthonia Van Tendeloo in 

huwelijk met de heer P. Heijlen, secretaris van Noorderwijk zijn beste zilveren 
mostaardpot en peperbus. Item prelegateerde hij testateur aan dezelfde 
Juffrouw Clara Anthonia Van Tendeloo in huwelijk met de heer P. Heijlen 
secretaris van Noorderwijk, waarvan hij peter is, dezefde zijn leenboek met de 
achterstaande verheffen die men gemijnelijk noemt het Leenhof “ Ter Leen 
hoven “ binnen Herenthout dat te leen verheven wordende onder den  
“ Leenhove van Leefdael “ 

 
- Item maakte hij testateur aan Adriana Verhaeghen zijn meid, drie veertelen 

koren jaarlijks gedurende haar leven en bovendien het volle jaar huur waarin hij 
zal komen te overlijden. 

 
- Item begeerde hij testateur dat er in de parochiale kerk van Sint Peeter in 

Herenthout zullen moeten gebeuren vijf eeuwige en altijd durende jaargetijden of 
gezongen missen, te weten één voor wijlen de heer Joris Van Tendeloo in zijn 
leven schout van Herenthout en Bouwel en voor Gaspar Garlacus Nelis de 
vader van den testateur, één voor Juffrouw Maria Carolina Van Tendeloo de 
moeder van de testateur, één voor Juffrouw Anna Van Tendeloo tante van den 
testateur in haar leven begijntje tot Herentals en één voor hem testateur 
daarvoor verbindende dezelfde zijn pachthof tot Zelle.  

 
- Item legateerde hij testateur aan Juffrouw Joanna Van Den Bolcke weduwe 

van Geerardus Van Der Asdonck de som van twee honderd guldens courant 
geld eens. 
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- Dispoditie van al zijn resterende tijdelijke goederen, roerende en onroerende 

hebende en krijgende acten en credieten zonder enige gereserveerd, het zij 
censale, feodale of anderen alwaar van eerst zijn begrafenis diende van betaald 
te worden als zijn uitvaart en legaten, zo heeft hij testateur al dezelfde gemaakt 
en gelaten aan Juffrouw Maria Josepha Van Tendeloo in huwelijk met de heer 
Joannes Baptista Oijen voor de ene helft of eerste staak en aan Juffrouw 
Clara Anthonia Van Tendeloo in huwelijk met de heer P. Heijlen secretaris 
van Noorderwijk voor de andere helft of tweede staak. Dezelfde juffrouwen 
Maria Josepha Van Tendeloo en Clara Anthonia Van Tendeloo alzo bij 
gebreke hunne wettige kinderen en descendenten ieder voor de helft, alles bij 
representatieve staaks gewijs noemende voor zijn enige en universele 
erfgenamen met vol recht van institutie en macht van libere dispositie, zo 
nochtand dat den heer doctor Wilms in huwelijk hebbende Juffrouw Maria 
Elisabeth Van Tendeloo van al dezelfe erfgoederen afgetrokken de hiervoor 
geordonneerde jaarlijkse lasten en andere schulden zal hebben de touchte 
gedurende zijn leven lang. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herenthout ten woonhuize van de testateur, ter 
presentie van Franciscus Geerts en Franciscus Janssens inwoners van Herenthout. 
Verklarende den testateur mits het beven zijner hand en onpasselijkheid niet te kunnen 
tekenen dan wel met een kruisken. 
 
Akte N° 4           15 juli 1777 
 
Op heden 15 juli 1777 compareerden voor mij notaris en in presentie van getuigen, Andries 
Kuijnen en Elisabeth Van Dijck gehuwden en ingezetenen der stad Herentals, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van den heer Van Den Schilde, 
Proost van het Besloten hof der Norbertinessen insgelijks binnen deze stad een som van 
twee honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand, ten eerste zeker perceel land gelegen in “ de rekel “ 
onder Herentals, groot een half bunder. Palende oost Arnoldus Geens, zuid Marie Bouwen, 
west de weduwe van Godefridus Bouwen en noord Clara Janssens geestelijke dochter. Item 
alsnog een perceel groot honderd roeden gelegen insgelijks onder Herentals aan den 
Antwerpschen weg. Palende oost Jan Louwen, zuid de straat west de weduwe Verluijten en 
noord den heer Hufkens koster tot Bouwel. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van 
Cornelis Cluijts en P. F.Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 5          30 augustus 1777 
 
Conditie en voorwaarden waarop Franciscus Meir op heden 30 augustus 1777 publiekelijk 
zal te koop stellen zeker huis staande alhier in de Plaetse van Olen met het binnenveld 
daaraan gelegen. Palende oost Henrick De Backer, zuid de straat, west de Plaetse van Olen 
en noord J. B. Matthijs. En dat op de condities hier volgende: 
 
Ten eerste soo word het selve te coop gestelt met hoogen ende verdieren naer den 
handslagh ofte eerste geluck doende idere der selve twee gls. te bekeeren half tot profijt van 
den verkoopers ende half tot profijt van den kooper ofte leste hooger ...  
 
Aldus zijn deze condities publiekelijk voorgelezen binnen Olen, ter presentie van Guilliam 
Verelst, Anthonnis Moelants en meer anderen. 
 
Op de voorgelezen conditie is het voorzegde huis met aangeleg opgeroepen en heeft 
daarvan den handslag na langdurige roepen ontvangen Cornelis Mans om en mits een som 
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van zes honderd vijf en zeventig guldens en verklaarde daar alsnog vijftig hoogen of 
verdieren te stellen, present Anthonnis Moelants en Guilliam Verelst. Dezelfde dag en ter 
presentie als boven verklaarde Cornelis Mans eerste koper alsnog te stellen tien naardere 
hoogen of verdieren. Op heden 18 september 1777 de kaars van ’s heere wege bij consent 
van verkoper en koper ontstoken zijnde, is met den uitgang de voorzegde Cornelis Mans 
zonder enige verdere hoogen koper gebleven. Coram de heer meijer en de respectieve 
schepenen van Olen. 
 
De ondergetekende verklaren mits deze voorstaande conditie van verkoop in omnibus et in 
singrilis te lauderen, te approberen en te aggreren mitsgaders onherroepelijk te constitueren 
Guilliam Van Elst en elke toonder dezer, tot het doen der opdracht in ‘S heere handen en 
daarvan wettelijk te vertijden in faveur van den koper tot Goedenisse, vestiging en erfennis 
en ten dien effecte ’t eene wege in de zielen der constitianten te doen en te reitereren den 
eed de non amortisectione, ter oorkonde. Actum Olen 6 oktober 1777. Ondertekend, 
Franciscus Meir, Henricus Meir, Joannes Baptista Meir en Maria Catharina Meir. In de 
marge bijgeschreven: daer moeder af was Elisabeth Vissers. 
 
Akte N° 6          5 september 1777 
 
In het jaar ons Heer 1777 op 5 september compareerde voor mij notaris en ter presentie van 
getuigen, Jan Verlinden weduwnaar Maria Van Castel inwoner op de Vennen onder 
Herentals, welke comparant bekende ontvangen te hebben van den eerwaarde heer Proost 
van het Besloten hof van Onze Lieve Vrouwe binnen Herentals een som van twee honderd 
en vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel beemd, groot honderd en vijftig roeden, 
gelegen tot Wolfstede onder Herentals. Palende oost Jan Dams, zuid de Sint Jans loop, west 
Cornelis Verrect en noord de straat bij koop verkregen van Maria Catharina Verlinden. Item 
zeker perceel dries groot twee honderd en vijftig roeden gelegen onder Grobbendonk. 
Palende oost Christiaen Rous erfgenamen, zuid Cornelis Verrect, west de straat en noord ... 
(leeg). 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Verachtert en Henrick 
Meir als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7          12 oktober 1777 
 
Op heden 12 oktober 1777, compareerde voor mij notaris en ter presentie van getuigen 
Norbertus Oniaerts in huwelijk met Catharina Bosschaerts inwoners van Meren jurisdictie 
van Olen, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Henrick Cools insgelijks 
inwoner van Olen, alhier present en de koop accepterende te weten zeker huis, stal, schuur 
met den hof en binnenblok, groot te samen een zille. Palende oost de straat, zuid Jan Van 
Lommel en Adriaen Douwen, west Anna Cools en noord Jan Bleirinckx, om en mits een som 
van vijf honderd en tien guldens courant te voldoen tussen heden en twee jaar. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Christiaen Cools en Egidius 
(Augustinus) Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°          13 oktober 1777 
 
Testament:  in den naeme ons Heere amen 
 
Compareerde voor mij notaris en getuigen Anna Heijlen en Jan Smets gehuwden, 
ingezetenen van Buul jurisdictie van Olen, zij comparante enigszins onpasselijk en hij 
comparant in goede gezondheid, beiden hun verstand en memorie machtig en gebruikende, 
welke comparanten verklaarden te ratificeren, lauderen hun reciproque testament 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 123 

 

 
 

 

gepasseerd voor de notaris J. B. Soeten en zekere getuigen, en alsnu bij deze 
tegenwoordige codicille explicerende hun wil en intentie willende en begeerende zij 
codicilateuren dat hun drie kinderen actueel bij hun wonende namelijk, Henrick Smets, 
Elisabeth Smets en Catharina Smets na hun beider dood bij prelagaat vooraf en maar als 
hun andere kinderen zullen hebben en profiteren, ieder een som van vijftig guldens courant 
eens # boven hetgene in het voorzegde testament reeds aan hen gelaten, en bovendien na 
hun codicillateurens dood zullen mogen in gebruik en bezit van al de haafelijke effecten en 
bestialen, in bewoning van hun codicillateurens huis en cultuur van de landerijen # een 
geheel jaar of totdat dezelfde zullen hebben bezaaide en volle oogst en dat dezelfde 
bezaaidheid of oogst zal wezen tot profijt van de voorzegde drie kinderen ter exclusie van de 
andere mits daar van te leveren de korenpacht, te weten van de gehuurde landerijen en te 
betalen de dorpslasten van hetzelfde jaar. Codicillateuren verklaarden dit te hebben gedaan 
in consideratie en vergoeding van diensten die zij van dezelfde kinderen langen tijd hebben 
genoten en alsnog hopen te genieten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de codicillateuren tot Buul onder Olen ter 
presentie van P. Martinus Soeten en Peeter Verlinden als getuigen hiertoe gevraagd. 
 
Akte N°          25 oktober 1777 
 
Op heden 25 oktober 1777 compareerden voor mij notaris en getuigen, Jan Van Doninck in 
huwelijk met Elisabeth Gebruers inwoners van Oosterwijk Tongerlo, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Anna Maria Verschueren weduwe van 
Adriaen Govaerts inwoners van Olen, een som van honderd guldens courant ... welke 
kapitale som hij comparant is overgevende aan de geldschietster alhier present en 
accepterende zekere obligatoire rente van gelijke honderd guldens staande tot last van 
Peeter Verstappen en Elisabeth Verwimp gepasseerd voor wijlen den notaris Egidius 
Oniaerts op 4 januari 1767, met de koers à rate van vier guldens jaarlijks. Belovende hij 
comparant aan hetzelfde niet het minste recht van eigendom meer te hebben of te 
behouden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Hijlen en 
Peeter Verstappen als getuigen. 
 
Akte N°          2 november 1777 
 
Op heden 2 november 1777 compareerde voor mij notaris en getuigen, Peeter Bleirinckx in 
huwelijk met Maria Elisabeth Helsen inwoner van Meren jurisdictie van Olen, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben van Adriaen Auwenrogh inwoner van Larum 
onder Geel een som van honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde tot speciale hypotheek zijn comparants huis gestaan en gelegen tot Meren 
onder Olen, groot een zille. Palende oost Anthonis Helsen, zuid Jan Van Hove west “ de 
plijn “ en noord Cornelis Peeters. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Cornelis Cluijts en Peeter F. Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter Bleirinckx het 
bovenstaande kapitaal van honderd guldens met de verlopen intresten tot op heden deze 
datum, zodat overzulks de voorzegde obligatie daarmede alsnu cesseerde dood en teniet, 
nu en ten eeuwige dage. Actum 25 maart 1781. Adriaen Audenrogh 
 
Akte N° 8          8 november 1777 
 
Conditie en voorwaarden waarop Jan Haverals zoon van wijlen Michiel Haverals en Marie 
Bulckens inwoner van Bevel op heden 8 november 1777 door mij notaris publiekelijk zal te 
koop stellen, vier differente percelen, zowel land als weide allen gelegen onder Olen en dat 
op verdere condities hier volgende: 
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Eerst soo worden de selve te coop gestelt (met op te afroepen) in courante munten op 
conditie dat alles sal wesen tot laste van de koopers oft leste hoogers ...  
 
Aldus zijn deze condities publiekelijk gelezen op den dag, maand en jaar als voorzegd ter 
presentie van ... (leeg) ...  
 
Op de voorzegde voorwaarden werd voor eerste te koop gesteld zeker perceel land gelegen 
aan “ het meulenstraatje “ groot ander half zille, waarvan de wederhelft toebehoorde aan 
Michael Kenis. Palende oost Michael Kenis, zuid den notaris Van Genechten, west Merten 
Verhestraeten en noord Adriaen Franciscus Cluijts. Op last van chijns daarop uitgaande met 
de voorzegde Michael Kenis die den verkoper zal effenen tot den dag der Goedenisse toe, 
waarvan den koper zal trekken voor pacht twee veertelen en een half en heeft daarvan na 
langdurige roepen den handslag ontvangen Amandus Van Hout om en mits een som van 
honderd en vijftig guldens courant en verklaarde daarop alsnog tien hoogen of verdieren te 
stellen. Present Guilliam Van Elst en Henricus Meir als getuigen. 
 
Dezelfde dag compareerd Amandus Van Hout en verklaarde op het voorstaande perceel 
waarvan hij den handslag heeft ontvangen alsnog vijf hoogen of verdieren te stellen. Present 
J. B. Verboven en Guilliam Van Elst. Op heden 4 december 1777 de kaars van ’s heeren 
wege ontstoken zijnde bij consent van koper en verkoper, is met den uitgang dezelfde 
Amandus Van Houdt zonder enige verhoging koper gebleve. Coram de heer meijer en de 
respectieve schepenen van Olen. 
 
Ten tweede werder te koop gesteld, zeker perceel land groot drie zillen gelegen tot Buul. 
Palende oost Merten Laenen, zuid de straat, west Amand Van Hout en noord de notaris Van 
Genechten op last van “ een meuken “ koren jaarlijks aan de kerk van Olen waarvan den 
trek is drie veertelen en een half boven “ het loope “ voorzegd en heeft daarvan na 
langdurige roepen den handslag ontvangen Amandus Van Hout, om en mits een som van 
drie honderd vijf en zeventig guldens en verklaarde daarop zestig hoogen of verdieren te 
stellen. Present Guilliam Verelst en Adriaen Josephus Oniaerts. 
 
Dezelfde dag verklaarde Amandus Van Hout eersten koper alsnog vijftien hoogen of 
verdieren te stellen. Present Jan (Baptist) Verboven en Peeter Mertens ... (Peeter Fr. 
Mertens?) alsnog vijf hoogen. Dezelfde dag verklaarde Amandus Van Hout alsnog vijf 
hoogen te stellen. Present Guilliam Van Elst en Joannes Baptist Verboven. Op heden 4 
december 1777 de kaars van ’s heeren wege ontstoken zijnde bij consent van koper en 
verkoper, is met den uitgang dezelfde Amandus Van Houdt zonder enige verhoging koper 
gebleven. Coram ut ante. 
 
Ten derde zo werd er te koop gesteld zeker perceel weide gelegen tot Grese onder Olen in 
huur bij Jan Van Lommel, groot ½ bunder. Palende oost Anna Catharina Van Genechten, 
zuid Cornelis Verhaeghen, west de straat op Grese en noord Peeter Goovers. Item een 
heide gelegen aan “ het kamergoor “. Palende oost waarvan de huur is vijf guldens en tien 
stuivers. 
 
Ten vierde zo werd er te koop gesteld zeker perceel, zijnde Govaerts Leen, groot een derdel, 
waarvan de wederhelft heeft de begijn Van Den Bosch en waarvan de koper zal trekken  
“ seven meukens “ koren voor pacht, waarvan men de aanpalenden niet weet, op last van 
chijns daarop uitgaande, en heeft na lagdurige roepen den handslag ontvangen Jan Dams, 
om en mits een som van twee honderd guldens en verklaarde daarop alsnog te stellen 
vijftien hoogen of verdieren. Present Joannes Baptista Verboven en Guilliam Van Elst. Aldus 
verkocht op den dag, maand en jaar als voorzegd, ter presentie van de getuigen hierboven 
genoemd, binnen Olen op het kantoor van mij notaris. Op heden 4 december 1777 de kaars 
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van ’s heeren wege ontstoken zijnde bij consent van koper en verkoper, is met den uitgang 
dezelfde Joannes Daems zonder enige verdere verhoging koper gebleve. Coram ut ante. 
 
Akte N° 9          15 december 1777 
 
Op heden 15 december 1777, compareerden voor mij notaris en getuigen, Dilis Van Dijck 
inwoner van Noorderwijk, welke comparant bekende overgezet en getransporteerd te 
hebben aan Martinus Van Dijck zijn broer alhier present en accepterende eerst zeker 
perceel zaailand gelegen aan “ den riddersbergh “ onder Noorderwijk, groot drie zillen. 
Palende oost Anna Elisabeth Van Dijck, zuid Peeter Witvrouwen, west den acceptant en 
noord het eussel van den heer pastoor van Noorderwijk. Item een perceel dries insgelijks 
gelegen op “ de deupt “ onder Noorderwijk, groot een oud bunder. Palende oost Anna Van 
Ostaijen, zuid Henrick Nuijts, west de erfgenamen Joanna Van Waes en noord den 
eerwaarde heer Wouters priester en dat om en mits een som van zeven honderd en twee en 
veertig guldens courant, waarvan den acceptant gehouden zal wezen alle dagen verzocht 
zijnde te tellen aan den transportant een som van drie honderd en twee en negentig guldens 
en de rest te weten drie honderd en vijftig guldens zal den acceptant ter zijne gelegenheid 
betalen en mogen afleggen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Mertinus Smets en Adriaen Van 
De Wijer als getuigen hiertoe aanzocht.  
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Akte N°         22 januari 1777  
 
Op heden 22 januari 1777, compareerde voor mij notaris en getuigen, Jan Heijlen in 
huwelijk met Maria Heijlen inwoners van Wiekevorst van dezelfde zijn vrouw geautoriseerd 
bij biljet onder handteken alhier gezien, welke comparant verklaarde over te zetten en te 
transporteren aan Adriaen Heijlen alhier present en hetzelfde accepterende te weten hun 
comparante part en deel in de erfgoederen achter gelaten bij Catharina Van Dijck en Jan 
Heijlen hun ouders, alles gelegen onder Morkhoven en aan den acceptant zeer wel bekent 
zo hij verklaarde en dat om en mits een som van vijfhonderd en vijf en twintig guldens 
courant, waarvan den transportant bekende voldaan te zijn. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Peeter Meir en Jan Somers als 
getuigen aanzocht. 
 
In de marge: De ondergeschrevene aggreerende alle hetgene voorschreven verklarende 

haeren man tot het zelven te hebben geauthoriseert 25 juni 1790, Maria 
Heijlen. 

 
Akte N°         26 april 1777 
 
Op heden 26 april 1777 compareerden voor mij notaris en present de getuigen, Anna 
Cautereels weduwe van wijlen Adriaen Vleugels, inwoonster van Oevel. Joseph Vleugels 
inwoner van Herenthout, Maria Elisabeth Vleugels bijgestaan met mij notaris in plaats van 
een vreemde voogd, welke comparanten verklaarden als erfgenamen van wijlen den 
voorzegde Adriaen Vleugels over te zetten en te transporteren al de gelijke haafelijke 
effecten en al wat van natuurlijke have is, achtergelaten bij de voorzegde Adriaen Vleugels 
en alsnu in bezit en gebruik bij de eerste comparante hun moeder, aan Adriaen Vleugels 
zoon de voorzegde comparant om en mits een som van zeventien guldens courant en een 
veertel koren aan ieder der voorzegde comparanten # en aan zijn moeder een som van vijftig 
guldens eens #.  
 
Ook op last den voorzegde Adriaen Vleugels zal moeten afdragen en tot zijn last nemen al 
de schulden die op de voorzegde haafelijke goederen namaals zullen bevonden worden ... 
welke Adriaen Vleugels ten deze present op de voorzegde last accepteerde. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van Franciscus Cools en Jan Baptist Cools als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Depost is door de eerste comparante geconditioneerd dat zij reserveerde tot haar gebruik 
haar gerief tot huishouden als haal en tang, pot en ketel, bedde met toebehoren, met een 
sluitende kaste of kiste, the pot, moor en toebehoren, gedurende haar leven mits dat 
hezelfde na haar dood blijft aan den voorzegde Adriaen Vleugels. 
 
Akte N°          4 april 1777 
 
Op heden 4 april 1777, compareerden voor mij notaris en present de getuigen, Joannes 
Baptista Storms en Catharina Verbiest samen gehuwden en ingezetenen der stad 
Herentals, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van den 
eerwaarde heer Van Den Schilde, Proost van het Besloten hof van Onze Lieve Vrouwe 
binnen de voorzegde stad Herentals, een som van zes honderd guldens courant. 
 

Not. 6018: 1777 
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Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het gerst landt “ gelegen 
onder Herentals, groot drie honderd en vier roeden. Palende oost Jan Coomans, zuid de 
heer Petrus Hijlen secretaris van Noorderwijk, west Dimphna Van Dijck en meer anderen en 
noord de erfgenamen Adriaen Laureijs. Item en tot slot een perceel erve insgelijks gelegen 
onder Herentals genoemd “ den hulst “ groot drie honderd roeden. Palende oost en zuid 
Geeraerd Van Der Veken, west De Venne straat op “ ’t savel “ en noord Amand Haverans. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ter presentie van Joannes 
Franciscus De Cock en Joannes Baptista R(e)ijers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°          20 april 1777 
 
Op heden 20 april 1777, compareerde voor mij notaris en getuigen Peeter Van Dijck in 
huwelijk met Barbara Smets inwoners van Olen, welke comparant bekende ontvangen te 
hebben van de kinderen van Jan Baptist Andries een som van vijftig guldens courant. 
 
Voor welke kapitale penningen en de jaarlijks te vervallen intrest hij comparant verbonden 
was zijn persoon en goederen, roerende en onroerende, waar en op welke plaats dezelfde 
zullen bevonden worden. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Jan Douwen en 
Petrus Fr. Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Nota: bij deze penningen heeft Peeter Renders bij gedaan vier guldens en veertien stuivers, 
alzo de penningen der wezen maar te bedragen vijf en veertig guldens en zes stuivers. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter Van Dijck het voorzegde 
kapitaal van vijftig guldens met de verlopen intrest tot op heden datum, zodat overzulks het 
voorzegde kapitaal en obligatie daar mede komt te cesseren dood en teniet te zijn, nu en ten 
eeuwige dage. Actum Olen 1 mei 1785. Peeter Renders. 
 
Akte N°         28 april 1777 
 
Op heden 28 april 1777, compareerde voor mij notaris en present getuigen, Peeter Smets 
inwoner van Olen, welke comparant verklaarde over te zetten en te transporteren aan en ten 
behoeve van Jan Van Kerckhoven actueel inwoner van Herentals, zeker perceel kwebbe 
gelegen aan “ den civits dijck “ onder Geel. Palende oost Cornelis Geerwaerts, zuid “ den 
dijk “, west Jan Baptist Roosbroekx en noord de loop. Groot omtrent vijftig roeden en dat om 
en mits een som van vijftien guldens courant die de voorzegde Jan Van Kerckhoven 
beloofde te betalen tussen heden en acht dagen. Aldus gedaan op datum als boven, present 
Cornelis Cluijts en (Joannes) Ludovicus Verbiest als getuigen. 
 
De voorzegde som van vijftien guldens is aan den ondergetekende voldaan op 4 juni 1777. 
Peeter Smedts. 
 
Akte N°          12 mei 1777 
 
Op heden 12 mei 1777, compareerde voor mij notaris en getuigen, Peeter Verachtert 
inwoner der stad Herentals, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn 
comparants huis, stal, schuur met de landerijen, weiden, heiden en beemden, zo en gelijk 
hetzelfde alsnu in gebruik is bij Adriaen Van Eghdom gelegen en gestaan in “ het water 
eijnde “ onder Geel en dat aan Jan Franciscus Stijnen, ten deze present die dezelfde 
stede cum annexis in huur accepteerde mits een som van dertig guldens in voorlijf jaarlijks 
en tien veertelen koren goed leverbaar te leveren jaarlijks ten huize van den verhuurder 
binnen Herentals of elders. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Cornelis Cenna (Kemna) en Cornelis Cluijts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°          13 mei 1777 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Compareerde voor mij notaris en getuigen Anna Maria Bellens en Adriaen Meir gehuwden 
ingezetenen van Meren onder Olen, zij comparante ziek liggende te bed en hij comparant in 
goede gezondheid nochtans beiden hun verstand wel machtig en gebruikende, welke 
comparanten verklaarden bij deze niet te willen scheiden van deze wereld zonder hun 
goederen gedisponeerd te hebben in de voegen hier volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen zouden bergaven worden in gewijde aarde, het laten 
doen van begrafenissen ter discretie van de laatst levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel de haafelijke als de 
erfelijke goederen maken aan elkaar in volle eigedom en de volle touchte 
gedurende hun leven en na de dood van de laatst levende te gaan en te 
succederen volgens landsrecht of lokale coustumen, op last en restirictie dat de 
laats levende hun kinderen te samen verwekt eerlijk op te voeden en te 
alimanteren tot een behoorlijke ouderdom en alsdan aan ieder tegeven een som 
van honderd guldens eens in plaats voor hunne legitieme portie. 

 
- Insgelijks met macht aan de laatst levende om met hun consoorten publiekelijk 

te verkopen den moer van zeker perceeltje hooiwas gelegen in “ het gele 
broeck “ hun competerende pro indivicto met Francus Van Loij en Maria Meir 
en de wezen Laureijs Van De Brande en Elisabeth mits de penningen daarvan 
te emploieren tot afkwijting van hun schulden. 

Aldus gedaan en gepasseerd tot Meeren onder Olen ten huize en voor het ziekenbed van de 
testateuren, ter presentie van Jan Van Nueten inwoner alhier (Meren) en Peeter Ennekens 
inwoner van Oevel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°          16 mei 1777 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Compareerden voor mij notaris en getuigen, Jan Dirckx en Anna Vervoort gehuwden 
ingezetenen van Oosterwijk onder Tongerlo, hij comparant enigszins onpasselijk en zij 
comparante in goede gezondheid, nochtans beide hun verstand en memorie wel machtig en 
gebruikende, welke comparanten verklaarden niet van deze wereld te willen scheiden 
alvorens hun goederen gedisponeerd te hebben en dat op de manieren hier volgende: 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel de haafelijke als hun 
erfelijke goederen aan elkaar maken met volle eigendom en de volle touchte en 
gebruik gedurende hun leven en na de dood van de laatst levende zullen 
dezelfde goederen moeten gaan en succederen op hun kinderen te samen 
verwekt, ten zelfde hoofde gelijk zonder het ene meer als het andere, op last en 
restrictie dat de laatst levende zal moeten geven aan hun kinderen een som van 
twee guldens en zestien stuivers voor hun legitieme portie der have. 
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Aldus gedaan op datum als boven, ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateuren, 
ter presentie van Jan Joseph Verstappen en Jan Baptist Van Lommel geburen als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°          27 mei 1777 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen. 
 
Compareerde voor mij notaris en getuigen Franciscus Smets en Anna Meir gehuwden en 
ingezetenen van Noorderwijk, zij comparante ziek liggende te bed en hij comparant in goede 
gezondhei, nochtans beiden hun verstand en memorie wel machtig en gebruikende, welke 
comparanten verklaarden niet te willen scheiden van deze wereld zonder van hun goederen 
gedisponeerd te hebben en dat in de manieren hier volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
uitvaart ter discretie van de laatst levende van hun beiden. 
 

- Willende na ieders overlijden gedaan te worden twintig missen van requiem. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel de haafelijke effecten 
als de erfelijke goederen laten en maakten aan elkaar in volle eigendom en met 
volle touchte en gebruik gedurende hun leven en na de dood van de laatst 
levende dezelfde moeten gaan volgens landsrecht of lokale coustumen, latende 
hun ouders voor hunne legitieme portie. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize der testateuren, ter 
presentie van Henrick Vertommen en Andries Cools als getuigen. Anna Meir verklaarde mits 
haar ziekte niet te kunnen schrijven. 
 
Akte N°          7 juni 1777 
 
Op heden 7 juni 1777 voor mij ondergeschreven notaris en getuigen compareerde Anna 
Vervoort weduwe wijlen Jan Dirckx inwoonster van Oosterwijk onder Tongerloo welke 
comparante verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Vranx en Elisabeth Van Castel alhier 
present en de huur accepterende van zeker haar comparants huis met landerijen en weiden, 
zo en gelijk zij het comparante hetzelfde bewoond, alleen gereserveerd tot haar gebruik de 
heide aan “ het ringelven “ en de half heide aan “ de wedehijde “ alreeds bezaaid met brem 
en dat om en mits een som van één en twintig guldens in voorlijf en elf veertelen goed 
leverbaar koren jaarlijks ... 
 
Item reserveert de verhuerderesse tot haer profijt alle het schaerhout wassende aen de 
verhuerde erve alsook de solder boven de kame, alsook den hof achter de camer en neffens 
den vlierhaeghe. 
 
Compareede den deze mede Franciscus Vranx vader der huurder dewelke verklaarde zich 
als borg te stellen zo voor de te vervallen dorpslasten, korenpacht als voorlijf. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Kerckhoven en Cornelis Cluijts als 
getuigen. 
 
Akte N°          21 juni 1777 
 
Op heden 21 juni 1777 compareerde voor mij notaris en getuigen Jan Bleirinckx inwoner 
van Schaatsbergen onder Olen in huwelijk met Dimphna Hermans, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Auwenroch inwoner van Larum 
onder Geel een som van honderd guldens courant. 
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Comparant stelde speciaal tot pand zijn huis, hof en binnenblok gestaan en gelegen tot 
Schaatsbergen onder Olen. Palende oost de Plijn, zuid Norbert Oniaerts, west Jan Cools en 
noord Cornelis Geerwaerts. 
 
Compareerde ten deze mede Henricus Van Lommel ook inwoner van Olen, welke 
verklaarde zich als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present P. Fr. 
Oniaerts en Peeter Meir als getuigen. 
 
De voorzegde som van honderd guldens is door den ondergeschrevene op heden wegens 
Jan Bleirinckx voldaan, zodat deze daarmede komt te cesseren, dood en teniet, nu en ten 
eeuwige dage. Actum Olen 14 maart 1783. 
 
Akte N°          29 juni 1777 
 
Op heden 29 juni 1777 compareerde voor mij notaris en getuigen Maria Catharina 
Verheijen jong bejaarde dochter, inwoonster van Oosterwijk onder Tongerlo, bijgestaan met 
haar broer Adriaen Verheijden in plaats van een voogd ter ene zijde en Joannes Andries 
Gebruers 11 jongman insgelijks inwoner van Oosterwijk ter andere zijde, welke comparanten 
verklaarden alzo tussen hen proces was ontstaan voor den eerwaarde heer Officiael des 
bisdoms van Antwerpen ter oorzake de voorzegde Maria Catharina Verheijden van den 
tweeden comparant was bevrucht geworden van kind en hetzelfde ter wereld had gebracht, 
in welke zaak zo ver was geprocedeerd dat aan den tweeden comparant bij vonnis dezelfde 
zaak geobtineerd en geordonneerd was de voorzegde eerste comparante te doteren of 
infacie ecclesia te trouwen, hetwelke denzelfde aan de eerste comparante door (de) notaris 
hadde doen aanzeggen geenzins van zin te zijn, zo verklaarde dezelfde comparanten om 
alle verdere procedure en kwesties te eviteren en dezelfde zaak te assopiëren, 
geconvenieerd en overkomen te zijn in de voegen en manieren hiervolgende: 
 
Dat den tweeden comparant zal moeten betalen de kosten van devoiren [diensten] gedaan 
door den procureur Dillis, alsook de gene gedaan door wijlen den notaris Egidius 
Oniaerts, degene te weten alsnog te betalen zijn zonder van dezelfde te kunnen 
pretenderen dewelke alreeds door de eerste comparant betaald zijn, en dat dezelfde 
daarenboven om te voldoen aan het voorzegde vonnis aan de eerste comparante zal 
moeten geven voor dote [dotatie] een som van vijftien guldens, vijftien stuivers zonder meer. 
Verklaarden de partijen dit al zo te wezen hun akkoord en conventieën elkander hiermede te 
ontlasten van beloften, verbintenissen door dezelfde hunne conversatie gemaakt, en elkaar 
te maken vrij en liber alsof zij met elkaar geen de minste gemeenschap hadden gehad. 
Belovende al hetgene voorzegd al zo puntueel te zullen achtervolgen. Aldus gedaan 
engepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Douwen en P. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
De ondergeschrevene verklaarde ontvangen te hebben van Jan Andries Gebruers de 
bovenstaande som van vijftien guldens en vijftien stuivers en bekende daarmede ten volle 
voldaan te zijn. 
 
Inliggende folio: 
Ontfangen bij mij onderschrevene uijt handen van Maria Catharina Verheijen de somme 
van tien guldens tot het doen der noodighe verschotten in haere saecke tegens Joannes 
Andreas Gebruers. Actum 4 oktober 1773. 
 
 

 
 
11 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes A. Gebruers x Maria Cath. Verheyen, nr. 882, pag. 
180.  
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Akte N°          15 juli 1777 
 
Op heden 15 juli 1777 compareerde voor mij notaris en getuigen Peeter Cluijts en 
Catharina Verachtert gehuwden en ingezetenen van Oevel, welke comparanten bekenden 
verkocht te hebben aan Geeraert Mertens inwoner van Olen, zeker perceeltje hooiwas 
gelegen onder Geel aan “ den civits dijck “. Palende oost de weduwe Peeter Hijlen, zuid 
Jan Batpist Roosbroeckx met consoorten, west Anthonis Smolders en noord den loop, groot 
omtrent zestig roeden en dat om en mits een som van zestig guldens courant welke som van 
zestig guldens de comparanten op hodie dato dezer hebben ontvangen. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Rademakers en P. Fr. Oniaerts als 
getuigen. 
 
Akte N°          12 september 1777 
 
Op heden 12 september 1777 compareerden voor mij notaris en getuigen, Jan Baptist 
Roosbroeckx en Elisabeth Van Looij gehuwden en ingezetenen van Olen, welke 
comparanten verklaarden en bekenden mits deze schuldig te zijn aan de gelijke erfgenamen 
van wijlen Willem Wouters en Jenno Tops over het restant van een koopsom van 
achthonderd vijfentachtig guldens boven een rente van vijfhonderd guldens aan de kerk van 
Olen, een som van drie honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker huis en binnenblok gelegen alhier onder Olen. 
Palende oost Wilm Meir erfgenamen, zuid de straat, west Peeter Van Dijck en noord Henrick 
Ghielen. Item zeker perceel dries, groot drie zillen insgelijks onder Olen gelegen. Palende 
oost de straat, zuid een klein straatje, west ... (leeg) en noord … (leeg). Item en tot slot zeker 
perceel land insgelijks onder Olen gelegen aan de Carnestraet. Palende oost Franciscus 
Vermeerberghen, zuid de voorzegde straat, west Anna Meir en noord de heer P. Hijlen 
secretaris van Noorderwijk. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan 
Dillen en Guilliam Verachtert als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De ondergeschrevenen bekenden ontvangen te hebben uit handen van J. B. Roosbroeckx 
een som van drie honderd guldens in extenctie en kwijting van de voorstaande obligatie 
komende alvolgens dezelfde te cesseren dood en teniet te zijn nu en ten eeuwigen dage 
mitsgaders voldaan te zijn van den intrest tot op heden dato. Actum Olen 11 september 
1784. Joannes Dillen en Cornelius Wouters. 
 
Akte N°         12 oktober 1777 
 
Op heden 12 oktober compareerde voor mij notaris en getuigen, Merten Heijlen in kwaliteit 
als voogd over de wezen Christiaen Goossens daar moeder van leeft Marie Sneijers, 
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Peeter Dams en Marie Peeters alhier 
present en de huur accepterende van zeker huis gestaan tot Oosterwijk onder Tongerlo, met 
omtrent een bunder land, zo en gelijk hetzelfde actueel in gebruik is bij Jan Baptist 
Verachtert, en dat om en mits een som van zes en twintig guldens en tien stuivers jaarlijks 
te betalen in twee afbetalingen. 
 
Den huerder sal jaerlijckx mogen slaegen twee roeden rusch in “ het geroeckt “ de dickte 
van ses à seven duijmen ... Item is geconditioneert dat de verhuerders de solder alreeds 
geleght sullen moeten vastleggen ende het huijs redlijck in staedt stellen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam L(e)ijsen en Adriaen 
Joseph Oniaerts als getuigen. 
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Akte N°         15 december 1777 
 
Op heden 15 december compareerden voor mij notaris en getuige, Henrick Meir en 
Elisabeth Wouters gehuwden en ingezetenen van Olen jurisdictie van Tongerlo, welke 
comparanten verklaarden overgezet en getransporteerd te hebben aan Peeter Van Dijck en 
Barbara Smets ingezetenen van Olen zeker perceel hei eussel gelegen onder Olen aan  
“ het gebroeckt “ groot een half bunder. Palende oost Merten Caers, zuid het bos van het 
Besloten hof van Herentals, west de weduwe Adriaen Van Den Bruel en noord molenaar 
Verluijten erfgenamen en dat om en mits een som van vier en zestig guldens courant, die de 
transportanten op heden deze datum in presentie van mij notaris en getuigen hebben 
opgebeurd, dienende overzulks daarvan voor volle en absolute kwijting. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Martinus Smets en 
Adriaen Van De Wijer als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°         22 december 1777 
 
Op heden 22 december 1777, compareerden voor mij notaris en getuigen, Jacobus Truijts 
in huwelijk met Theresia Cempenaerts gehuwden en actueel inwoners van Noorderwijk, 
welke comparant verklaarde overgegeven en afgestaan te hebben aan en ten behoeve van 
de gelijke kinderen van de voorzegde Theresia Kempenaers verwekt in eerste huwelijk met 
Peeter Bulckens zijn comparants part en deel hetgene hij zou kunnen of mogen 
pretenderen in de haafelijke effecten degene hij met de voorzegde zijn vrouw in bezit heeft 
en gebruikt, zoals koeien, paarden, karren, ploeg en egge en tevens al wat van natuurlijke 
haave is, en dat om en mits een som van achttien guldens die hij comparant bekende 
alreeds ontvangen te hebben en daarboven een som van achttien guldens jaarlijks 
gedurende de comparant zijn leven en telkens omtrent nieuwjaar te betalen.  
 
Compareerde Franciscus Cempenaers als geëede voogd over de voorzegde kinderen, dit 
alles te accepteren ...  en dit tot dezelfde kinderen zijn gekomen tot een geapprobeerden 
staat of competente ouderdom, op conditie en restrictie nochtans dat al hetgene na des 
eersten comparants dood zal komen over te blijven te blijven tot profijt van de voorzegde 
kinderen daarvan alvorens betaald zijnde de kerkrechten en uitvaart koste. Verklarende aan 
de voorzegde haafelijke effecten geen het minste recht van eigendom meer te behouden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Guilliam Peeters en 
Jacobus Huijsmans actuele inwoners van Noorderwijk als getuigen aanzocht. 
 
Akte N°         27 december 1777 
 
Op heden 27 december 1777 compareerde voor mij notaris en getuigen, Merten Bellens 
inwoner van Morkhoven, welke comparant verklaarde getransporteerd te hebben aan Peeter 
Laurentius Bellens zijn broer, zeker perceel erve gelegen tot Oosterwijk jurisdictie van 
Tongerlo, groot en genaamd “ de sille “. Palende oost Jan Van Doninck zuid Henrick 
Goover, west Michiel Gebruers en noord de straat op Noorderwijk, om en mits een som van 
honderd vijf en vijftig guldens courant geld. Actum Olen, datum als boven, present Cornelis 
Mans en Merten Van De W(e)ijer getuigen. 
 
Akte N°         12 oktober 1777 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat in den jaar ons Heere 1777 op den 28 december voor mij J. Fr. Oniaerts openbaar 
notaris en present getuigen, compareerden Franciscus Peeters en Marie Verswijvel 
gehuwden en ingezetenen van Olen in “ den hoeck “, hij comparant ziek liggende te bed en 
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zij comparante in goede gezondheid nochtans beiden hun verstand en memorie wel machtig, 
welke comparanten verklaarden niet van deze wereld te willen scheiden alvorens hun 
goederen gedisponeerd te hebben bij deze hun testament en ordonnantie van laatste wil en 
waarvan de testateuren zijn derogerende bij deze revocerende, casserende dood en te niet 
doende alle voorgaande testamenten voor deze datum gemaakt ...  
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij ten eerste hun haafelijke 
effecten maakten aan de laatst levende in volle eigendom op last en restrictie 
dat den laatst levende hun kinderen tesamen verwekt zal moeten geven een 
som van vijftig guldens courant in plaats van hun legitieme portie der haave, en 
als dezelfde zullen zijn gekomen tot een competenten ouderdom en ingeval de 
laatst levende zich begaf tot tweede huwelijk zal dezelfde aan hun kinderen 
moeten geven een som van honderd guldens in plaats van vijftig, tevens de 
kinderen te houden ziek of gezond. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateuren ter 
presentie van Jan Moons en Jan Baelmans beide geburen als getuigen aanzocht.  
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Akte N° 1         22 februari 1778 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat in den jaar ons Heere 1778 voor mij Joannes Fr. Oniaerts notaris en getuigen 
compareerde Maria Constantia Van De Weijer en Geeraert Laureijs gehuwden en 
ingezetenen van Oevel, zij comparante ziek liggende te bed en hij comparant in goede 
gezondheid, nochtans beiden hun verstand en memorie machtig en gebruikende, welke 
comparanten verklaarden niet van deze wereld te willen scheiden alvorens hun tijdelijke 
goederen gedisponeerd te hebben en tevens casserende, dood en ten niet doende alle 
voorgaande testamenten van laatste wil voor deze datum gemaakt. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij de haafelijke effecten maakten 
aan elkaar in volle eigendom en aangaande hun erfelijke goederen die maakten 
zij ook aan elkaar te weten den eerst stervende aan den langsts levende van 
hun beiden in volle eigendom, maar ingeval zij testateuren kwamen wettige 
kinderen van hun beiden lijven geprocureerd achter te laten, in dat geval wilden 
en begeerden zij testateuren dat den laatst levende van hun beiden alleenelijk 
van de erfgoederen zal hebben de touchte of gebruik geurende zijn leven en na 
de dood van de laats levende zullen gaan en succederen op hun kind of 
kinderen, in welk geval ook dat de laatst levende aan het zelfde kind of kinderen 
zal verobligeerd wezen te geven hun legitieme portie der haafelijke goederen. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten woonhuize van de testateuren, ter presentie 
van Philippus Hendrickx en Joseph Matthijs inwoners van Oevel als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 2          1 april 1778 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat in den jaar ons Heere 1778 voor mij Joannes Fr. Oniaerts notaris en getuigen 
compareerde Jan Verlinden Lambrechtssone weduwnaar wijlen Maria Van Castel inwoner 
van “ de Vennen “ bijvang van Herentals, ziek liggende te bed zijn verstand en memorie nog 
wel machtig en gebruikende, welke comparante verklaarde niet van deze wereld te willen 
scheiden alvorens zijn goederen gedisponeerd te hebben. Ook teniet doende alle 
testamenten gemaakt voor deze datum. 
 

- Recomandeerde ten eerste voor zijn ziel, dat zijn lichaam zou begraven worden 
in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart en willende bovendien dat na zijn 
overlijden twee dertigste missen zouden gedaan worden. Eén door de 
eerwaarde paters Minderbroeders en één door de eerwaarde paters Augustijnen 
tot Herentals. 

Not. 6019: 1778 
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- Item begeerde hij dat na zijn dood op den dag van zijn uitvaart zal uitgedeeld 

worden aan iedere non van het nonnenklooster binnen de stad Herentals een 
koek van een stuiver opdat dezelfde zijn ziele gedachtig zouden zijn. 

 
- Item legateerde hij testateur aan Lucia Suls actueel bij hem wonende, voor 

haar dienst, vier van zijn beste hemden, een paar lakens en vier guldens eens. 
 

- Item legateerde aan zijn broer Peeter Verlinden, een stuk nieuw lijnwaad, 
metende omtrent de acht en twintig ellen en in geval hetzelfde op zijn sterfdag 
niet meer bevonden werd, prelagateerde hij testateur aan dezelfde in plaats van 
dien, tien van zijn beste hemden, opdat dezelfde insgelijks zijn ziel gedachtig 
zoude zijn. 

 
- Dispositie van al zijn resterende haafelijke als erfelijke goederen verklaarde hij 

te maken aan zijn broer Petrus Verlinden, aan zijn broer Peeter Arnoldus 
Verlinden, item aan Maria Verlinden enige dochter van wijlen zijn broer 
Franciscus Verlinden en tot slot aan Jan Baptist Verlinden zoon van wijlen 
zijn broer Merten Verlinden in volle eigendom om onder dezelfde, zijnde vier in 
getal gelijk in vier egale delen zonder pretentie van sexe of ouderdom gedeeld 
te worden dezelfde daarin alzo instituerende en bij gebrek van enige kinderen of 
representanten met vol recht van institutie. 

Aldus gedaan en gepasseerd op “ de Vennen “ onder Herentals, ten woonhuize en voor het 
ziekenbed van den testateur, ter presentie van Merten Bellens en Peeter Claes beide als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3         21 april 1778 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat in den jaar ons Heere 1778 voor mij Joannes Fr. Oniaerts notaris en getuigen 
compareerden Anna Maria Verbuecken en Petrus De Meulder samen gehuwden en 
ingezeten burgers der stad Herentals, hun verstand en memorie wel machtig en 
gebruikende, welke comparanten verklaarden gemaakt en geordonneerd dit hun 
tegenwoordig testament en ordonnantie van laatse wil. 
 

- Zij beveelden ten eerste dat hun lichamen zouden bergaven worden in gewijde 
aarde in de parochiale kerk. Willende dat na ieders aflijvigheid dat er dertig 
missen van requiem zouden gecelebrred worden tot lafenis hunner zielen. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze zowel de haafelijke als de 
erfelijke goederen laten en maakten aan elkaar in volle eigendom en met volle 
touchte, zo nochtans ingeval zij testateuren kinderen komen achter te laten van 
hun beiden lijven geprocureerd zal de laatst levende dezelfde erfgoederen niet 
mogen verzetten of verkopen dan alleen in geval zij dit zouden nodig hebben 
voor levensmiddelen en den overschot na de dood van de laatst levende 
moeten gaan en succederen op hetzelfde kind of kinderen en ook te geven aan 
dezelfde een som van twintig guldens in plaats van hunne legitieme portie der 
haafelijke goederen en dezelfde te alimenteren en onderhouden tot ze gekomen 
zijn tot een geapprobeerden staat of ouderdom van achttien jaar. 

 
- Ingeval zij testateuren geen kinderen komen achter te laten zal den overschot 

van al hun na te laten goederen moeten gaan en succederen half op de 
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vrienden of erfgenamen van hem testateur en half op de erfgenamen van haar 
testatrice. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Jan Baptist Verboven en Petrus Fr. Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 4         21 april 1778 
 
Op heden 21 april 1778, compareerde voor mij notaris en getuigen, Elisabeth Smets 
weduwe Jan Van Loij ter ene zijde en Peeter Renders haar behoudssone ter andere zijde, 
beiden inwoners van Olen, de voorzegde Elisabeth Smets bijgestaan met mij notaris, welke 
tweede comparant aan de eerste comparant naar voorgaande afrekeningen en likwidatie 
over haar mondkosten als geleend geld aan dezelfde haar zoon bekende schuldig en ten 
achteren te zijn een som van veertien guldens courant, die dezelfde zal moeten betalen en 
voldoen als zulks van den eersten comparante zal aanzocht worden.  
 
Zijnde voor de voorzegde comparanten geconditioneerd en besloten dat de eerste 
comparante in het toekomende jaarlijks voor haar mondkosten, bijwonen en logies zal 
moeten betalen een som van achttien gulden, waarvoor hij tweeden comparant dezelfde zal 
moeten houden ziek en gezond en laten genieten gelijk hij zelf en zijn vrouw laten genieten, 
zo nochtans dat al hetgene zij eerste comparante hetzij bij ziekte of iets anders zal nodig 
hebben en buiten des tweeden comparnante huishouden zal moeten gehaald of gekocht 
worden tot last van den tweeden comparant. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Jan Baptist Verboven en Petrus Franciscus Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 5         29 april 1778 
 
Op heden 29 april 1778, compareerden voor mij notaris en getuigen, Anthoon Van Hout in 
huwelijk met Jenno Soeten inwoners van Schobroeck onder Westerlo, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Verheijen en Anna Catharina Struijs 
van ieder dezelfde een som van honderd guldens courant, te samen twee honderd guldens. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand, ten eerste zeker perceel land gelegen tot Schobroek 
onder Westerlo, zijnde de helft van het binnengeleg aan zijn comparants huis aldaar, groot 
110 roeden. Palende oost de wederhelft, zuid de abdij van Tongerlo, west Jan Janssens en 
noord de straat. Item een perceel zowel weide als dries, genaamd “ het eissel “ gelegen tot 
Schobroek onder Westerlo. Palende oost Peeter Gooverts, zuid Jan Van Hout, west de 
straat en noord Peeter Hijlen en Jan Baptist Dils. Groot 375 roeden. Aldus gedaan binnen 
Olen, present Adriaen Bellens en Merten Hijlen als getuigen. 
 
Akte N° 6          27 mei 1778 
 
Op heden 27 mei 1778 compareerde Jacobus Verbiest weduwnaar van Anna Claes 
inwoners van Herenthout welke comparant verklaarde opnieuw verhuurd te hebben aan 
Sieur J. P. Schmitz chirurgijn alhier present en de huur accepterende zeker zijn comparants 
huis en hof gestaan en gelegen alhier binnen Olen zo en gelijk hij huurder hetzelfde actueel 
in gebruik heeft en dit om en mits een som van achttien guldens courant jaarlijks, en daar en 
boven op den last van te betalen al de dorpslasten ... en dat voor en termijn van zes jaar, 
nochtans met drie jaar zullen de partijen hun keuze hebben van te scheiden, die scheiden 
wil. 
 
Bovendien moeten betalen de lasten jaarlijks van het klein huis waar in actueel is wonende 
Maria Oijen op conditie nochtans dat hij huurder na de dood van de voorzegde Maria Oijen 
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of ingeval van vertrek uit hetzelfde huis, altijd zal hebben zijn keuze ingeval het zou verhuurd 
worden aan mensen tegen zijn contentement hetzelfde huis in huur aan te nemen voor 
dezelfde huur gelijk het actueel is verhuurd. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Fr. Oniaerts en 
Rumoldus Albrechts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7          27 mei 1778 
 
Op heden 27 mei 1778 compareerde den Meester Norbertus Oniaerts in huwelijk met 
Catharina Bosschaerts inwoners van Meren gehucht van Olen, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Peeter Hoes insgelijks inwoner van Meren, een som 
van twee honderd en vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand eerst zeker perceel erve zijnde zaailand genaamd “ het 
berckven “ gelegen tot Meren onder Olen. Palende oost Jan Baptist Hijlen, zuid de straat, 
west Peeter Van Linden en noord Amand Van Hout, groot een half bunder salvo justo. Item 
een perceel hooiwas gelegen onder Olen op “ de slept “. Palende oost Adriaen Coolkens, 
zuid de loop, west Jan Baptist Verachtert en noord “ de rijdende derdels “ compterende het 
Besloten Hof van Herentals, Peeter Van Dijck en anderen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Cornelis Cluijts en P. F. 
Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 8          31 mei 1778 
 
Op heden 31 mei 1778 compareerden Merten Bellens en Anna Elisabeth Verbiest 
inwoners van Morkhoven, welke comparanten verklaarden overgegeven en getransporteerd 
te hebben aan Franciscus Heijlen in huwelijk met Anna Maria Verboven alhier present en 
accepterende zeker perceel zaailand gelegen tot Hezewijk onder Olen. Groot ander halve 
zille. Palende oost Jan Heijns, zuid Dimpna Van Dijck west Adriaen en Geeraerd Verbiest en 
noord Merten Hijlen en dat om en mits een som van honderd en dertig guldens courant, die 
hij transportant alreeds bekende ontvangen te hebben. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, present Jan Hijlen en P. Fr. Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 9          8 juni 1778 
 
Op heden 8 juni 1778 compareerde Peeter Casteels en Catharina Suijs inwoners van 
Vorselaar, welke comparanten verklaarden over gezet en getransporteerd te hebben aan 
Peeter Martinus Soeten alhier present en accepterende zeker perceel beemd gelegen 
onder Olen op “ het slept “ groot een zille. Palende oost de erfgenamen Peeter Heijns, zuid 
de erfgenamen Henrick De Busser, west Zuster Elisabeth Nuijens geestelijke dochter en 
noord “ het gemeijn broeck “, haar comparante competerende uit den hoofde van haar 
ouders en aan haar bevallen bij scheiding en deling tegen haar broers en zusters en dat om 
en mits een som van honderd en veertig guldens, tussen heden en zes weken te betalen. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present Jan Baptist Jansens en P. F. Oniaerts als 
getuigen. 
 
De ondergeschrevenen bekenden ontvangen te hebben van Petrus Martinus Soeten een 
som van honderd en veertig guldens courant in voldoening van de hier voor staande 
koopsom. Actum 27 juli 1778. 
 
Akte N°           23 juni 1778 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
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Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen dat in het jaar des selfs ons heere 1700 en acht en zeventig op den 23ste juni voor mij 
ondergeschreven notaris en getuigen compareerden Martinus Caers 12 en Elisabeth 
Bellens, samen gehuwden en ingezetenen van Olen in de Vierhuizen, hij comparant 
liggende ziek te bed en zij comparante met ons gaande en staande hun verstand nochtans 
wel machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden niet van deze wereld te willen 
scheiden alvorens goederen gedisponeerd te hebben daarom met wel bedachte zinnen en 
uit vrije wil gemaakt en geordonneerd dit hun tegenwoordig testament en ordonnantie van 
laatste wil. 
 

- Bevelende overzulks eerst en vooral 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. Willende naar ieders 
overlijden gecelebreerd te worden om vijf en twintig guldens missen van 
requiem. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, de haafelijke effecten en alles van 
natuurlijk haave te geven en te maken aan elkaar en aangaande de erfelijke 
goederen verklaarden de testateuren deze ook aan elkaar te geven met de volle 
touchte en gebruik gedurende hun verder leven op den last dat de laatst levende 
hun kind samen verwekt eerlijk zal moeten opvoeden en alimenteren tot 
hetzelfde gekomen is tot een geapprobeerde staat en alsdan aan hetzelfde te 
geven een som van twee honderd guldens in plaats van zijn legitieme portie der 
haave, latende den eigendom van de erfgoederen aan hun zelfde kind en 
kiezende zij testateuren malkander tot oppervoogd of voogdes van hun na te 
laten kind. 

 
- Tevens teniet doende al de voorgaande testamenten voor deze datum gemaakt 

reserverende nochtans hun veranderen als te rade willende hieraan gevoegd te 
worden. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize van de testateuren, ter presentie 
van Merten Beirsmans en Franciscus De Bie geburen als getuigen. 
 
Akte N° 10          23 juni 1778 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Op heden den 23ste dag der maand juni voor mij Joannes Franciscus Oniaerts openbaar 
notaris binnen den dorp en Graafschap van Olen en in presentie van de nagenoemde 
getuigen compareerden Adriaen Laureijs een Maria Heijlen beide gehuwden en 
ingezetenen van het dorp van Oevel op “ de heze “, beiden gezond van lichaam, welke 
comparanten verklaarden niet van deze wereld te willen scheiden alvorens hun tijdelijke 
goederen gedisponeerd te hebben en dat in de voegen en manieren hier volgende: 
 

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

- Dispositie van hun goederen waarvan zij eerst hun haafelijke goederen 
disponeren waarvan zij verklaarden deze aan elkaar te maken te weten den 

 
 
12 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Caers x Maria Elisabeth Bellens, nr. 391, pag. 80.  
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eerststervende aan de laatst levende van hun beiden in volle eigendom en 
propriëteit op last en restrictie nochtans dat den laatst levende gehouden zal 
wezen hun kinderen te samen verwekt te onderhouden ... tot ze gekomen zijn 
tot een competenten ouderdom van vijf en twintig jaar en aan ieder hetzelfde te 
geven een som van vijf en twintig guldens eens voor hunne vaderlijke of 
moederlijke legitieme portie zo gelijk de laatstelevende gehouden zal zijn te 
geven aan de kinderen een bedde, ieder ook een somme van vijf en twintig 
guldens eens in aanzien van dezelfde legitieme porties en ingeval dezelfde 
voorkinderen hun daarom niet en wilden contenderen zo is den wil en verstand 
der testateuren dat zij hun legitieme porties zullen moeten vinden in en uit de 
goederen op hun gedevolveerd met het afsterven van zijns testateurs eerste 
huisvrouw. 

 
- Makende hij testateur in volle eigendom aan Maria Heijlen zijn huisvrouw een 

rente van honderd guldens kapitaal staande tot last van zijn huisvrouws moeder 
met zeker perceel erve groot omtrent ... aan hem testateur aangekomen bij de 
dood van wijlen zijn broer. 

 
- En aangaande de testateuren verdere erfelijke goederen, daarvan verklaarden 

zij den eerst stervende deze aan de laatst levende te geven en te laten de volle 
touchte en gebruik gedurende de langst levende zijn leven op last en restrictie 
voorzegd: voor den eigendom in de haafelijke en meubilaire en voor de touchte 
der erfgoederen, waaraan hiervoor niet contrarie en is gedisponeerd hun enige 
en universele erfgenaam is noemende en instituerende met vol recht van 
institutie. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van (Adriaen) Franciscus Cluijts en Peeter Van De Weijer als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 11          6 juli 1778 
 
Op heden 6 juli 1778 compareerde voor mij openbaar notaris en getuigen Peeter Raes 
inwoner van Zoerle ter ene zijde en Jan Baptist Van Dijck inwoner van Noorderwijk en 
weduwnaar van wijlen Dimpna Raes ter andere zijde, welke comparanten verklaarden tot 
akkoord en overeenkomst gekomen zijn over de nalatendheid en successie van de 
voorzegde Dimpna Raes zonder kinderen en ab intestato [zonder testament] overleden en 
dat in de voegen en manieren hier volgende. 
 
Te weten dat aan de voorzegde weduwnaar Jan Baptist Van Dijck zullen zijn en blijven in 
volle eigendom al de haafelijke effecten en als wat daarvoor kan gecenseert worden die 
tussen de voorzegde Jan Baptist Van Dijck en wijlen zijn vrouw in eigendom en 
gemeenschap geweest zijn op last van te betalen al de schulden dezelfde enigszins rakende 
en bovendien aan den eerste comparant te betalen een som van vijftig guldens courant 
eens, waarmede hij eerste comparant verklaarde af te staan en te renuntieren van zijn recht 
van succesie hetgene hij in de voorzegde nalatendeheid zou kunnen pretenderen en den 
tweeden comparant daar van te maken heer en meester als van zijn eigen en proper goed. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herenthout, ter presentie van J. B. Van Outsel en 
Petrus Cuijpers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Den ondergeschrevene Peeter Raes bekende otvangen te hebben van Jan Baptist Van 
Dijck een som van vijftig guldens in voldoening van hetgene hem competeerde in de 
haafelijke effecten van wijlen zijn zuster en ingevolge het hier voorstaande akkoord. Actum 
19 juli 1778. 
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Akte N°          20 juli  1778 
 
Op heden 20 juli 1778 compareerde voor mij openbaar notaris en getuigen, Franciscus 
Verhaert 13 weduwnaar wijlen Anna Catharina Lachie en alsnu in huwelijk met Maria 
Elisabeth Vleugels inwoner van Olen ter ene zijde. Adriaen Verhaert, Henricus Verhaert 
en Christiaen Cools in huwelijk met Maria Elisabeth Verhaert allen bejaarde en hun zelve 
zijnde en kinderen van de voorzegde Franciscus Verhaert en wijlen Anna Catharina Lachi 
ter andere zijde, welke comparanten verklaarden met elkaar overeen gekomen te zijn tot 
akkoord over de nalatendheid van de voorzegde Anna Catharina Lachi ab intesto 
overleden en dat in de voegen en manieren navolgende te weten: 
 
Dat aan hem eerste comparant zullen zijn en blijven in volle eigendom al de meubilaire 
effecten en waat door voor kan gecenseert worden, die tussen hem eerste comparant en 
wijlen zijn voorzegde huisvrouw der tweede comparantens moeder in bezit en gemeenschap 
zijn geweest op den last van te betalen alle schulden daarop uitgaande, uitgenomen alleen 
een obligatie van vijf honderd guldens courant staande ten behoeve van de infirmerie van 
het begijnhof der stad Herentals, dewelke de nature voortaan zal hebben en behouden alsof 
dezelfde op de erfgoederen die den eersten comparant met wijlen zijn voorzegde huisvrouw 
met dezelfde penningen heeft gekocht en betaald, ware gerealiseerd voor heer en Hof 
competent. 
 
Dat hij eersten comparant zal hebben en behouden de volle touchte en gebruik van al de 
geconkwesteerde erfelijke goederen gedurende zijn leven, op den last van dezelfde 
touchtesgewijs volgens coustume lokaal te onderhouden en daarvan te betalen den 
jaarlijksen intrest van de voorzegde obligatoire rente van vijf honderd guldens, de voorzegde 
touchte en vervolgens gedurende zijn leven. 
 
Dat hij eersten comparant aan den tweeden comparanten in plaats en voor hun part en deel 
in de nalatendheid der haafelijke effecten van wijlen hun moeder zal moeten betalen een 
som van drie honderd guldens courant te weten aan Adriaen Verhaert een som van twee en 
negentig guldens en vijf stuivers courant, insgelijks aan Maria Elisabeth Verhaert in 
huwelijk met Christiaen Cools een som van twee en negentig guldens en vijf stuivers 
courant en aan Henricus Verhaert een som van honderd en vijftien guldens en tien stuivers 
courant en dat in recompens dat dezelfde na de dood van hun gemeenschappelijke moeder 
en gedurende de communie coningaal [gemeenschappelijk] heeft blijven werken met den 
eerste comparant in consideratie van hetwelke door partijen is geconditioneerd dat aan 
dezelfde na de dood van hunnen vader zullen volgen in eigendom al de boeken enigszins 
rakende “ de meesterije of cure der peerden ende andere beesten “ # en dezelfde zal mogen 
gebruiken gedurende het leven hem eersten comparant, waarmede partijen de tweede 
comparanten verklaarden te renuntieren aan het recht van successie der haafelijke effecten 
en touchte der erfgoederen als voorschreven is. 
 
Verklaren partijen wederzijds dit alzo te wezen hun akkoord en conventie, belovende 
hetzelfde alzo te zullen achtervolgen en onderhouden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Peeter Matthijs en Adriaen Matthijs als getuigen. 
 
Akte N° 12         11 augustus 1778 
 
Op heden 11 augustus 1778 compareerde voor mij openbaar notaris en getuigen, Adriaen 
Naets in huwelijk met Maria Catharina De Schutter inwoners van Wiekevorst welke 
comparant bekende schuldig te zijn aan Anna Catharina Struijts en Peeter Verheijen 

 
 
13 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Francisus Verhaert x Anna Catharina Lachi, nr. 3172, pag. 
629.  



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 141 

 

 
 

 

domestieken van den heer pastoor van Noorderwijk, een som van honderd en vijftig guldens 
aan Peeter Verheijen voorzegd en dat over zuiver genoten penningen ’t zijnen contenement 
ontvangen op 14 oktober 1771 waarvan deze is dienende voor volle en absolute vereffening. 
 
Comparant stelde hiervoor speciaal tot pand zeker perceel zaailand gelegen tot Wiekevorst 
genaamd “ het hijlandt “ groot een oud bunder. Palende oost Elisabeth Kersselaers, zuid 
Merten Hijlen, west de erfgenamen Peeter Mesens en noord de Breedevenstraat. Aldus 
gedaan binnen Noorderwijk, ter presentie van den eerwaarde heer Van Roijen pastoor van 
Noorderwijk en Peeter Stijnen als getuigen. 
 
Akte N° 13         25 augustus 1778 
 
Op heden 25 augustus 1778, compareerde voor mij notaris en getuigen, Sieur Joannes 
Baptista Laenen in huwelijk met Theresia Helsen burgers der stad Mechelen. Peeter 
Bleirinckx en Elisabeth Helsen gehuwden en inwoners van Olen, beide aan mij notaris 
bekend van dezelfde hun vrouwen geautoriseerd en hun beide sterkmakende voor hun 
vrouw en zusters, item Juffrouw Anna Maria Helsen begijn tot Herentals, welke 
comparanten verklaarden verkocht en getransporteerd te hebben aan Peeter Machiels in 
huwelijk met Joanna De Bruijn zijn huisvrouw alhier present en accepterende zeker perceel 
zaailand gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo, genaamd “ den merten luijten “ groot in het 
geheel een oud bunder. Palende oost Jan Cempenaers, zuid de straat C. Verstappen, west 
de straat op Tongerlo en noord Franciscus Momboirs en dat om en mits een som van zeven 
honderd vijf en zeventig guldens courant. Zijnde de ene helft hun comparanten gezamenlijk 
competerende uit hoofde van hun ouders Peeter Helsen en Anna Verboven en de andere 
helft aan hem eerste comparant privatieve bij koop van de begijn Helsen.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Fr. Wuijts en Peeter Jennes als getuigen. 
 
Akte N° 14          25 september 1778 
 
Op heden 25 september 1778 compareerde voor mij notaris en getuigen, Juffrouw Anna 
Maria Helsen zo in eigen naam als gelaste van Sieur Joannes Baptista Laenen haar 
zwager. Item Maria Elisabeth Helsen in huwelijk met Peeter Bleirinckx en van dezelfde 
bijgestaan, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Jan Van De Wouwer 
en Joanna Michiels actuele inwoners van Itegem, alhier beide present en de huur 
accepterende, te weten hun comparante hofstede met schuur, stal met de landerijen, 
weiden, heiden en beemden zo en gelijk hetzelfde actueel in huur is bij Peeter Machiels en 
dat voor een termijn van twaalf eerstkomende jaren en dat om en mits een som van vijf en 
zeventig guldens voorlijf jaarlijks en achttien veertelen koren in voorlijf jaarlijks en zeven 
veertelen boekweit jaarlijks te rantsoeneren met en volgens het spijker der stad Lier, met te 
betalen al de chijns daarop uitgaande als te weten omtrent twee guldens jaarlijks aan de 
abdij van Tongerlo en drie loopen koren aan de kerk van Olen. 
 
Mede comparerende Peeter Machiels actuele huurder die verklaarde bij deze af te staan en 
te desisteren van zijn recht van huur hetgene hij aan het verhuurde huis cum annexis is 
hebbende en dezelfde af te zullen staan te half maart eerstkomende, mits dat de huurder zal 
moeten gedogen dat den voorzegde Peeter Machiels drie à vier maanden te laten wonen in 
de kamer en te laten gebruiken een part in de stal de schuur en de zolder, alle hetwelke de 
partijen accepteerden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter Fr. Oniaerts en Peeter Jennes als getuigen. Depost is alsnog geconditioneerd dat de 
huurder alle jaren zal moeten leveren aan den eerste comparant een zak ” pottasie ” en een 
vierendeel “ gesonken boter melck “. 
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Akte N° 15        26 september  1778  
 
Testament. Compareerde voor mij notaris en getuigen, den eerwaarde heer Ludovicus Van 
Oostenrijck, rector der kleine Scholen binnen de stad Herentals, gezond naar den lichaam, 
zijn verstand, memorie en vijf zinnen in alles wel machtig en gebruikende, welke comparant 
aan mij notaris heeft ter hand gesteld zeker cohier op drie plaatsen gecacheert “ met rooden 
ouwel “ en van binnen behoorlijk met zijn testateurs eigen hand ondertekend verklarende 
hetzelfde te wezen zijn testament en ordonnantie van laatste wille, hetwelke hij wilden en 
begeerde dat na zijn dood van waarde zijnde achtervolgt te worden, hetzij als codesille 
donatie causa mortis of onder levenden of op zodanige manier als iemands laatse wil best 
subsisteren kan. 
 
Met welke hij testateur mits deze is derogerende, revocerende, casserende, dood en teniet 
doende alle hier voorgaande testamenten en ordonnanties van laatse wille voor deze datum 
gemaakt of gepasseerd, reserverende nochtans altijd zijn veranderingen, vermeerderen en 
verminderen als te rade, willende hier aan gevoegd te worden zegel van twaalf stuivers, als 
niet excederende de waarde van het gedisponeerde, vijf honderd guldens zo hij verklaarde. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Cornelis Cluijts en Petrus Fr. Onaierts inwoner van Olen als getuigen.  
 
Losliggende folio:  
 
Testament van den Eerw. heere L. Van Oostenrijck Rector der klijne scholen tot Herentals  
 

Uitersten wil van Ludovicus Van Oostenrijck. 
 
In den eersten sal hij stervende begraven worden met een eerlijcke uijtvaert en sullen naer 
sijne doodt gecelebreert worden drij hondert missen soo om te voldoen aen ... die hij noch 
ten achteren is als die hij sau konnen vergeten hebben en voorts tot zijn ziele laeffenis. 
 
Voorders maekt hij aen Joannes Baptista Boeckx sijn neve de volle toucht van sijne 
onroerende goederen mits uijtkeerende alle jaer een en dertig guldens tien stuijvers aen die 
een schrift sal brengen van zijns testateurs hand onderteekent ten eijnde al daer breeder 
gespecificeert, welke toucht duren sal twintig jaeren, indien uijt kracht van mijn handschrift 
soo lang sijne een jarelijckse somme sal moeten uijtkeeren van een en dertig guldens en tien 
stuijvers. 
 
Doch soo uijt kracht van mijn handschrift deses omme soo lang niet moest betaelt worden: 
soo sal de toucht eijndigen als den obligati van een en dertig en tien sal endigen soo 
nochtans dat de tocht voor hem altijd sal dueren tien jaren. Voort roept hij voor sijne 
erfgenamen sijn naestbestaende vrinden, soo nochtans dat Jan Bauwen oft Mari Threes 
Van Oostenrijck op hem geen pretenti behoeven te maken als seventig guldens anders wilt 
hij dit aan hun erfdeel afgetrocken hebben en vervolgens sullen moeten wedergeven de drij 
hondert guldens hun van Catrien Boeckx te hand bestelt. Mijn roerende goederen sullen 
verkocht worden om schulden te effenen voornamentlijk vijf hondert guldens die ick noch 
schuldig ben aen de weesen van Hubertus Boeckx, voor welke somme sij mij ontslagen 
hebben van alle pretenti die sij tot mij hedden aengaende de rekening van Gisbertus 
Boeckx. De drij hondert guldens van Catrien Boeckx sullen ten selven eijnde gebruijkt 
worden uijtgenomen omtrent seventig guldens die ik deductis deducendis noch moet 
inbrengen tot het effenen of voldoen mijnder rekeninge van de weesen van Gisbertus 
Boeckx. Dit is mijnen uijtersten wille die ik naer mijne dood wil achtervolgd worden, in 
teeken der waerhijd heb dit eijgenhandig onderteekent L. Van Oostenrijck priester. Actum 
Herentals 26 september 1778. 
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P.s. Joannes Baptista Boeckx mijn neve stel ik aen voor mijnen exucuteur testamentaire, 
sonder dat hij aen imand daer van sal moeten rekening doen. L. Van Oostenrijck, actum ut 
supra. 
 
Akte N° 16         4 oktober 1778 
 
Op heden 4 oktober 1778, compareerde voor mij notaris en getuigen, Cornelis Leijsen in 
huwelijk met Joanna Maria Andriessen inwoners van Lichtaart, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben van Willebord Coolvonders met zijn boers een somme van honderd 
en vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel weide genaamd “ den ouden dijck “ groot 
vier loopen lands, gelegen onder Lichtaart. Palende oost “ de borghschoren “ zuid Henrick 
Vervecken, west de Broekstraat en noord Franciscus Lijsen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Joannes F. Wuijts en Peeter 
Jennens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°          27 oktober 1778 
 
Op heden 27 oktober 1778, compareerde voor mij notaris en getuigen, Cornelis Cluijts 
weduwnaar wijlen Christina Bellens ter ene zijde. Item Jan Verboven, Franciscus 
Vermeerbergen als in huwelijk geweest hebbende met Catharina Verboven, Geeraert 
Wouters als in huwelijk geweest hebbende met Elisabeth Verboven en Adriaen 
Franciscus Cluijts als in huwelijk met Theresia Verboven, # kinderen van de voorzegde 
Christina Bellens ter andere zijde, welke comparanten verklaarden met elkaar overeen 
gekomen te zijn over de nalatendheid van de voorzegde Christina Bellens en dat in de 
voegen en manieren hier volgende te weten: 
 
Dat al de haafelijke en meubilaire effecten en al wat van natuurlijke haave die tussen de 
voorzegde Christina Bellens en hem eersten comparant in gemeenschap en bezit zijn 
geweest zullen zijn en gedeeld worden half en half te weten, de ene helft voor hem eersten 
comparant en de andere helft voor de tweede comparanten gezamelijk en dat al de 
haafelijke schulden daarop uitgaande zullen betaald worden half door den eersten 
comparant en half door de tweede comparanten behoudelijk dat aan hem eerste comparant 
in eigendom wordt gelaten het bedde opgemaakt met de beddekoetse daar hetzelfde is 
inliggende en verder toebehoren en tot dien de bien [bijen], de potagie [groenten] in den hof 
en allen den brand zowel hout, turf als rus blijvende de schelfthouten aan de tweede 
comparanten.  
 
Verklarende verder de comparanten aangaande de touchte die de eerste comparant zou 
kunnen of mogen hebben aan de erfgoederen dienaangaande geconvenieerd en 
getransigeert te zijn in de voegen en manieren na beschreven, te weten dat zij tweede 
comparanten verklaarden bij deze jaarlijks te zullen geven aan den eersten comparant een 
som van één en twintig guldens in geld en vier veertelen en een halve koren gedurende zijn 
leven in consideratie van hetegene voorzegde eerste comparant verklaarde ten behoeve van 
hun tweede comparanten te laten en af te staan van al zijn rechten van touchte die hij 
eersten comparant uit kracht van het comunne coningaal aan de erfgoederen enigsins zou 
mogen eisen gelijk ook aan de parten en delen die met het overlijden der kinderen van het 
scheiden van den eerste bedde op wijlen zij eerste comparants vrouw zoude gesuccedeert 
zijn, remitterende zij tweede comparanten aan hem eerste comparant den uitkoop der 
voorzegde aflijvige kinderen.  
 
Zijnde verder geconditioneerd en tussen de partijen ondersproken dat den eerste comparant 
den eigendom voor de ene helft is behoudende in zekere partij land genaamd “ het meer 
mans “ gekomen van Adriaen Van Isschot en in de helft van een ander partije gekomen 
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van Adriaen Soeten, beide door den eerste comparant met wijlen zijn huisvrouw Christina 
Bellens gekocht, welke stukken van land tussen partijen eerdaags zullen gedeeld en 
gepartageerd worden naar welke partagie het hout was aan de partijen te bevallen aan hem 
eerste comparant zal blijven tot zijn profijt en de touchte der voorzegde partie gedurende het 
leven van den eersten comparant aan en ten behoeve van de tweede comparanten in de 
manieren als voorzegd stond, verklarende hij eerste comparant af te staan alle alzulke 
rechten of actie als hij enigsins zou kunnen of mogen hebben aan de niet gegoeide 
goederen mits welke condities partije verklaarden in het minnelijks geconvenieerd en 
veraccordeert te zijn, verklarende dienvolgens tot elkaars last geen verdere actie of pretentie 
meer te behouden of te resereveren in wat manieren het ook mocht wezen dan 
voorschreven strekkende hun van wederzijds naar het gene voorzegd puntelijk te zullen 
reguleren zonder daartegen te doen in enige manieren. 
 
Aldus gedaan en getransigeert binnen Olen Tongerlo, ter presentie van P. F. Wuijts en 
Petrus Franciscus Oniaerts als getuigen. 
 
Depost is door de comparanten ondersproken en geconditioneerd dat hij eersten comparant 
zijn leven gedurende jaarlijks zal mogen steken twee keren rus op “ den mosbergh “ onder 
Geel. Cornelis Cluijts, Jan Verboven, Franciscus Vermeerbergen, Geeraert Wouters, 
Adrianus Franciscus Cluijts, P. F. Oniaerts. 
 
Akte N° 17         7 november 1778 
 
Conditie op en achtervolgens dewelke Guilliam Verbiest als in huwelijk met Joanna 
Petronella Peerijn (Peerens) weduwe wijlen Philibertus Borré inwoners van Heijst en 
Adriaen Beckers inwoner van Wiekevorst op heden den 7 november 1778 publiekelijk 
zullen te koop stellen zeker huis met den hof daaraan gelegen, zijnde leengoed. Palende 
oost Gaspar Verelst, zuid de straat, west Merten Hijlen en noord Adriaen Bellens, gestaan en 
gelegen alhier in “ de Plaetse “ van Olen, groot gelijk hetzelfde aldaar gestaan en gelegen 
en dat door mij ondergeschreven notaris. 
 
Eerst zo wordt hetzelfde te koop gesteld op den voet en wijze hetzelfde in huur is bij 
Cornelis Mans, met hoogen en verdieren. Item word hetzelfde huis verkocht los en vrij salvo 
’s heren chijns ingevalle en zijn leenroerigheid aan den Markies van Westerlo. Aldus zijn de 
condities publiekelijk voorgelezen op den dag, maand en jaar voorzegd, ter presentie van 
Joannes Fr. Wuijts en Guilliam Van Elst als getuigen. 
 
Op de voorzegde conditie het voorzegde huis opgeroepen zijnde voor een iegelijk heeft 
daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Guilliam Verbiest als mede 
verkoper om en mits een som van vier honderd en zes en vijftig guldens en verklaarde daar 
en boven de voorzegde som te stellen twintig hoogen of verdieren, present J. B. Tessens en 
Guilliam Verachtert, dato als boven, en verklaarde hij koper voor cautie [borg] te stellen 
zeker perceel erve gelegen alhier onder Olen actueel in huur bij Peeter Van Hove, groot een 
derdel, hem competerende. 
 
Op heden den 17de december 1778 de kaars van ‘s heerenwege bij consent van Adriaen 
Bekers als verkoper en Guilliam Verbist als koper ontstoken zijnde is met den uitgang 
dezelfde zonder enige verdere verhoging den voorzegde Guilliam Verbist koper gebleven 
voor de som en verdieren als boven. Coram Franciscus Vermeerbergen, J. P. Schmitz, 
Martinus Heijlen en J. B. Van Roosbroeck leenmannen. 
 
Akte N° 18          10 november 1778 
 
Op heden 10 november 1778, compareerde voor mij notaris en getuigen, Wilhelmus 
Cnaeps in huwelijk met Maria Catharina Bongaerts inwoners van Mol, welke comparant 
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bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Coolvonders inwoner van Lichtaart 
een som van drie honderd guldens courant en dat van op den 16de november 1776 waarvan 
deze is dienende voor volle en absolute vereffening. 
 
Voor welke kapitale som en intrest daarvan jaarlijks te vervallen hij comparant is verbindende 
zijn persoon en goederen, roerende en onroerende, haafelijke en erfelijke geen 
uitgezonderd, nog gereserveerd, waar en op wat plaatse dezelfde gelegen zullen bevonden 
worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Christiaen Cats 
inwoner van Herentals en Adriaen Verstappen inwoner van Westerlo als getuigen. 
 
Akte N° 19         15 november 1778 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van dit tegenwoordig instrument van testament zij kennelijk en een ieder dat 
op heden 15 november 1778 voor mij J. F. Oniaerts openbaar notaris en in presentie van 
getuigen, compareerde de heer Petrus Heijlen notaris en secretaris van Noorderwijk en 
Juffrouw Clara Anthonia Van Tendeloo gehuwden en ingezetenen der stad Herentals, 
beiden gezond van lichaam, welke comparanten verklaarden uit vrije wil ongedwongen van 
iemand gemaakt en geordonneerd te hebben dit hun tegenwoordig mutueel testament en 
ordonnantie van uiterste wille. 
 

- Voor eerst recommanderen zij testateuren dat hun lichamen zouden begraven 
worden in gewijde aarde en willende begraven te worden in de parochiale kerk 
alwaar zij zullen komen te overlijden en datop hun grafplaats zal moeten worden 
gelegd een behoorlijke zerksteen en voor ieder na hun dood zullen moeten 
worden gecelebreerd vijf honderd gelezen missen en bovendien gedistribueert 
aan de arme behoeftige mensen vijftien veertelen koren, het zij in brood of 
andersints en verder zo van waslicht, uitvaart lijkdienst en begrafenissen alles 
naar staat en conditie volgens goeddunken en ter discretie van de langstlevende 
van hun beiden en hun na te noemen erfgenamen. 
 

- Item laten maken en legeateerden zij testateuren aan hun oudste zoon 
Ludovicus Josephus Heijlen en bij dezelfdes gebreke of vooraflijvigheid aan 
hunnen naasten of oudsten erfgenaam feodaal, zeker hunnen leenboek met 
hetzelfde heerlijke bedrijfsrecht en profijten en prerogatieven daarvan 
dependerende gewoonlijk genaamd het leenhof “ ter leenhoven “, zich 
betrekkende onder Herenthout en daar omtrent te leen verheven wordende 
onder den “ Leenhove van Leefdael “. 

 
- Komende zij testateuren hier mede ter dispositie van al hun resterende tijdelijke 

goederen, roerende en onroerende, meubilaire en immeubilaire, hebbende en 
verkrijgende ’t zij censale, feodale of andere, actiën, credieten en gerechtighede 
geen uitgenomen nog gereserveerd waar op wat plaatse die gelegen zijn en 
bevonden zullen worden, zo hebben zij eerst al hun haafelijke en meubilaire 
goederen en effecten, goud en zilver, gemunt en ongemunt met al hetgene voor 
have of meubel word gereputeert, gelaten en gemaakt aan elkaar, te weten den 
eerststervende aan de langst levende van hun beiden en dat voor de volle 
eigendom. 

 
- Verder nog aan de langst levende van hun beiden de touchte of bij leven en 

gebruik van hunne immeubilaire erfgoederen het leven der langstlevende en 
voor den eigendom en proprietijt die er aan hun kinderen en descendenten bij 
reprensentatie staaks gewijs om onder hun, na de dood van beide testateuren 
egaal, zonder enig voordeel of prerogatie van sexe of ouderdom in gelijke kavels 
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parten en delen genoten en gedeeld en geprofiteerd te worden, met deze 
expressen last en conditie dat alzulke langstlevende hunne kinderen bekoorlijk 
zal moeten onderhouden, opbrengen en alimenteren van kost en drank, 
klederen en lijnwaad, ziek en gezond. Latende dezelfde uitwonen en studeren 
zo in humaniora, philosophie, theologie, rechten of medicijnen als andersints 
wetenschappen en de dochters in de ene of andere klooster of elders om in de 
Christelijke religie goede manieren opgevoed en groot gebracht te worden 
volgens staat en conditie tot dezelfde zullen gekomen zijn tot een geestelijke of 
wereldlijke geapprobeerden staat of ouderdom van vijf en twintig jaar en alsdan 
aan ieder hetzelfde kin of kinderen voor uitzet of dotatie en hun part in de have 
of in plaats van legitime geven of op te leggen en te betalen de som van duizend 
guldens wisselgeld eens.  
 

- De testateuren alzo elkaar reproquelijk op de voet last en manier voorzegd, voor 
den volle eigendom in de meubelen en haave, ook voor de touchte en gebruik 
der erfgoederen en na hun beider dood hun wettelijke kinderen en 
descendenten bij representatie staaks gewijs noemende en instituerende voor 
hunne enige en universele erfgenamen met volle recht van institutie en macht 
van libere dispositie.  

 
- En op dat hun minderjarige kinderen niet en zouden wezen onvoorzien van 

voogden, zo wilden en begeerden zij testateuren dat den langst levende zal 
wezen voogd of voogdes over hunne na te laten minderjarige kind of kinderen 
met macht van iemand tot mede voogd te mogen assumeren naar geliefte ter 
exclusie van wethouders, oppervoogden, vrienden of bloedverwanten. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen deze stad Herentals ten woonhuize der testateuren, ter 
presentie van Guillelmus Goris en Jacobus Peeters als getuigen hiertoe verzocht. 
Verklarende de testateuren de waarde dezer niet te excederen de zesduizend guldens tot 
voeging van de Statenzegel. 
 
Akte N° 20          21 november 1778 
 
Op heden 21 november 1778, compareerde voor mij openbaar notaris en getuigen, Peeter 
De Peuter en Joanna Maria Franssen ingezetenen van Noorderwijk, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben uit handen van Mr. Jacobus Wilms en Theresia Du 
Rijbreu insgelijks gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk een som van drie honderd 
guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand de zaailanden gelegen tot Broeckhoven onder 
Noorderwijk, groot een half bunder salvo justo. Palende oost Michiel Geijsmans, zuid de 
weduwe Jan Maes, west Peeter Hijlen en noord de erfgenamen Jan Huijskens. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Peeter Van Tongel en Jan 
Goovaerts ingezetenen van Noorderwijk als getuigen.  
 
Inliggende kwitantie: 
Ick ondergeschr. bekenne mits wel ende deughdelijck ontfangen te hebben uijt handen van 
Peeter De Peuter eene somme van drij hondert guldens in voldoeninghe eender capitaele 
renthe van drij hondert guldens courant gelt, die den voors. Peeter De Peuter aen mij was 
geldende, volgens ende uijtwijsende den renthe brief, berustende bij den Not. J. Oniaerts tot 
Oolen, oversulckx consenterende in de cassatie dier. Actum Norderwijck 15 januarij 1788. 
Jacobus Willems. 
 
Inliggende akte: 
Attestatie van ... Vanden Wijer en Jeroen Van Bijlen ten verzoeke van Jan Siongers. 
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Op heden den xxvi (26) duizend ses honder 4 negentig compareerden voor mij openbaar 
notaris (1694) binnen Morckhoven residerende en in presentie van de getuigen nagenoemd 
Adrianus Vanden Wijer oud omtrent 70 jaren oud schepene van Tongerlo en woonachtig 
omtrent de kerk van Olen onder welke jurisdictie het meijstendeel van zijn goederen zijn 
gelegen ... en Jeronimus Van Bijlen oud omtrent de 50 jaren en oud schepenen van Olen 
welke comparanten hebben verklaard gelijk zij verklaren mits deze # op hun waarheid in 
plaats van eed dewelke zij verklaarden te doen en daar in verzocht van in ... schepenen van 
den graafschappe van Morckhoven waarachtig te zijn in hun zeer wel kennelijk wezen als dat 
binnen Olen nooit enige belijden is geschied door den officie op den heijen dan in ’t legste 
van den meert of in april en op de ... in de maand mei en dat ... van welwetendheid allen 
eerst den eersten comparant mits hij nu omtrent de 20 jaren tot Olen heeft gewoond en ...  
ende heeft weten geschieden den tweede comparant allegeren ... mits hij ... van 
schependom binnen Olen 12 jaar heeft bediend en zelfs altijd heeft ... alles rechtveerdig zal 
hij het ... zo hebben de attestante gecompenseert ... in forme als den requirant ge... te 
worden actum coram den eerwaarde heer Petrus Van Melderen (Meldert) vicarus in Olen 
en Peeter Soeten testibus ... deze 2 getuigen beneffens mij notaris behoorlijk ondertekend. 
 
De bovengeschreven attestanten verklaarden Ludovicus Wuijts, eersten officier van het 
graafschap van Olen waarachtig te wezen aangezien hij in het zelfde officie omtrent de 17 
jaren heeft bediend en nooit conde (melding) van deze bovengeschreven attestatie heeft 
gedaan en waren geschied. Actum datum ut supra. Zo heeft den heer attestant ... Christiaen 
Van Meldert en Bastiaen Verheijen met mij notaris ondergeschreven behoorlijk 
ondertekend. 
 
Akte N° 21          22 november 1778 
 
Op heden 22 november 1778, compareerde voor mij notaris en getuigen, Peeter Leirs en 
Henricus Leirs beiden ingezetenen van Noorderwijk, welke comparanten verklaarden 
opnieuw in huur uitgegeven te hebben zo zij doen bij en mits deze aan Joseph Geerts in 
huwelijk met Clara Peeters alhier present en in huur accepterende zeker hun comparante 
hofstede met stal, schuur, landerijen, heiden, weiden en beemden zo en gelijk dezelfde bij 
hem acceptant in huur en gebruik is en dat om en mits een som van veertig guldens in 
voorlijf jaarlijks en twintig veertelen koren te betalen jaarlijks met en volgens het spijker van 
Lier. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Fr. Wuijts en 
Cornelis Cluijts als getuigen. 
 
Akte N° 22          1 december 1778 
 
Compareerden Magdalena Van Dorent weduwe Adriaen Wilms en Catharina Magdalena 
Wilms haar dochter inwoners van Herenthout, welke comparanten verklaarden 
onherroepelijk bij donatie inter vivos of onder levenden met warme hand gegeven te hebben 
aan en ten behoeve van Adriaen Heijlen en Elisabeth Van Dijck beide gehuwden ook 
ingezetenen van Herenthout, zeker perceel erve groot zes en negentig roeden gelegen op  
“ den uijlenbergh “ onder Herenthout. Palende oost en zuid Adriaen Heijlen, west Joannes 
Baptist Verlinden en noord haar eigendom. In der voegen zij hetzelfde hebben verkregen bij 
koop tegen den Heer Norbertus Maximilianus Philippus Josephus Van Reijnegom de 
Coensbourgh, heer der vrijheid van Buzey, Herenthout, Herlaar etc. als meeste gegoeden, 
naast den heer A. M. Hufkens Schout, Adriaen Van Oijstaijen president, Peeter 
Franciscus Tessens en meer anderen representerende het gemene corpus der gemeente 
van Herenthout de acte van cessie en uitkoop daarvan zijnde gepasseerd voor de voorzegde 
wethouders op datum van 19 maart 1777 dewelke alhier mede wordt overgegeven, welke 
Adriaen Heijlen ten deze present verklaarde de voorzegde partij van erve alzo dankelijk te 
accepteren. 
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De comparanten hebben deze donatie gedaan uit zonderlinge affectie en liefde die zij tot den 
acceptant zijn dragende en om meer andere impulsieve reden hun daar toe moverende. 
Aldus gedaan en gepasseerd op 1 december 1778, ter presentie van Andries Van Thielen en 
Jan Baptist Van Der Linden als getuigen. 
 
Akte N° 23           1778 
 
Conditie en voorwaarden op en achtervolgens dewelke Franciscus Vermeerbergen als in 
huwelijk gehad hebbende Catharina Verboven naast Jan Baptist Verboven zowel in eigen 
naam en voor zichzelf als met Peeter Vermeerbergen geëede voogd over de wezen van 
Franciscus Vermeerbergen en wijlen zijn huisvrouw voorzegd. Geeraerd Wouters 
bijgestaan van Peeter Verboven en Cornelis Cluijts voogd over dezelfde kinderen verwekt 
met Elisabeth Verboven en Adriaen Franciscus Cluijts als in huwelijk hebbende Theresia 
Verboven, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Verboven en Christina Bellens op 
heden den 10 december 1778 publiekelijk zullen te koop stellen zeker huis, stal, brouwerij, 
hof, schuur en het plaksken daaraan gelegen, groot omtrent de honderd roeden, salvo justo 
gestaan alhier in de Plaetse van Olen. Palende oost de straat, zuid Adriaen Bellens, west 
Adriaen Lemie en noord de kinderen Emmanuel Verlinden met anderen en dat door mij 
Joannes Franciscus Oniaerts in kwaliteit als notaris. 
 
Item word ten deze mede verkocht den schelft en de stal en peertsstal de steene beddekoets 
in de keuken, een houte beddekoets in het klein kamertje, een crubbe in de stal en 
peertsstal, den koperen brouwketel, kuip en koelbak in de brouwerij en zal den koper of 
laatsten hooger ten dage der Goedenisse in gebruik komen van de grote kamer met de helft 
van den hof zo en gelijk dezelfde in gebruik is geweest bij Cornelis Cluijts. Aldus zijn deze 
condities publiekelijk voorgelezen ten dag, maand en jaar als voorzegd present Erasmus 
Schoofs met menigvuldige omstaanders als getuigen. 
 
Op de voorzegde condities het voor gemelde huis cum annexis opgeroepen zijnde heeft 
daarvan na langdurige roepen des dienaars Erasmus Schoofs den handslag en geluk 
ontvangen Geeraert Wouters, om en mits een som van duizend vier honderd en twintig 
guldens en verklaarde daar en boven daarop alsnog te stellen dertig hoogen of verdieren, 
present Joannes Fr. Wuijts en Adriaen Hijlen als getuigen. 
 
Op heden den 14de december 1778 is gecompareerd Peeter Wouters Geertssone als 
gelaste van zijn vader, welke verklaarde voor en in den naam van zijn vader op de 
voorzegde koop alsnog te stellen vijftien hoogen of verdieren, present Guilliam Verachtert en 
P. F. Oniaerts en Franciscus Vermeerbergen. De kaars op den voorzegde koop van ‘s 
heerenwege ontstoken zijnde, is met den val en den uitgang dezelfde koper gebleven den 
voorzegde Geeraert Wouters voor de som van duizend vier honderd twintig guldens en vijf 
en veertig verdieren. Actum in Collegio tot Tongerlo elf februari 1779. 
 
Akte N° 24         12 december 1778 
 
Testament:  in den naeme ons heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen dat in het jaar ons Heere 1778 den 12de december voor mij notaris en getuigen 
compareerde Joanna Bouwen weduwe wijlen Peeter Jan Cluijts inwoonster der stad 
Herentals enigszins onpasselijk in haar ouderdom, nochtans haar verstand memorie in alles 
wel machtig en gebruilende, welke comparante verklaarde niet te willen scheiden van deze 
wereld alvorens haar goederen gedisponeerd te hebben en heeft daarom met bedachte 
zinnen en ongedwongen van iemand gemaakt en geordeonnerd haar tegenwoordig 
testament van laatste wille. 
 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 149 

 

 
 

 

- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een 
eerlijke gepermiteerde uitvaart gelijk van wijlen haar testatrices broer is geweest 
met een dertigste van missen te celebreren in de grote kerk alhier. 
 

- Dispositie van haar tijdelijke goederen, haafelijke en erfelijke prelegateerde zij 
testatrice eerst en vooral aan Guilielmus Sijmons weduwnaar van Elisabeth 
Cluijts wijlen haar testatrices dochter een som van vierhonderd guldens courant 
en dat in consideratie en vergelding van den goeden dienst en opwas die zij 
testatrice van dezelfde in haar onpasselijkheid en ouderdom heeft genoten en 
nog is verhopende. 

 
- Dispsositie van al haar resterende goederen, zo haafelijke, erfelijke, acten en 

credieten die zij met haar dood zal komen achter te laten heeft zij gemaakt aan 
haar zoon Peeter Cluijts voor de ene helft en aan de twee kinderen van wijlen 
haar dochter Elisabeth Cluijts verwekt met den voorzegde Guilielmus 
Sijmons voor de andere helft. 

 
- Guilielmus Sijmons mag van het part en deel van zijn kinderen hebben de 

touchte zolang dezelfde zijn kinderen bij hem zullen wonen en dat de klederen 
en lijnwaad tot haar lijf gediend hebbende zullen worden geemploieert en 
gebruikt tot onderhoud van de voorzegde twee kinderen. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals ten woonhuize der testatrice, ter 
presentie van Franciscus Van de Wijer en Franciscus Verluijten geburen als getuigen hiertoe 
aanzocht.  
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De anno 1778 
 

Nr. 1 Huurcodicille van zeker huis schuur etc. door Anna Maria Peeters 
aan Peeter Matthijs weduwnaar. 

 
Nr. 2 Cassatie van haar codicille door Anna Maria Peeters weduwe wijlen 

Jan Blampaerts. 
 
Nr. 3 Akkoord tussen Anna Maria Smets weduwe wijlen Adriaen Van 

Hove en Jan B. Van Hoeve. 
 
Nr. 4 Obligatie van 100 guldens courant tot last van Maria Elisabeth 

Helsen en Peeter Bleerinckx ten behoeve van Adriaen 
Auwenrogh. 

 
Nr. 5 Borgstelling door Jan Van Gansen, Peeter Gansen, Peeter Peeters 

aan Adriaen Vleugels ingezetene van de bijvang der stad Herentals. 
 
Nr. 6 Huur codicille van zeker huis, landerije door Elisabeth Heijlen aan 

Adriaen Waegemans. 
 
Nr. 7 Huur codicille van zeker hofstede door Guilliam Heijlen aan de 

weduwe inwoonster van Eindhoutham. 
 
Nr. 8 Scheiding en deling tussen Cornelius Cluijts weduwnaar Christina 

Bellens ter ene en Franciscus Vermeerbergen cum suis ter andere. 
 
Nr. 9 Huur codicille van zeker huis en schuur door Jan Van De Poel aan 

Michiel Van de Ven. 
 
Nr. 10 Huur codicille van zeker huis met stal door Adriaen Matthijs in 

huwelijk met Cath. Laenen aan Jan Van De Poel. 
 
Nr. 11 Conditie van verkoop van een eussel door Merck Van De Weijer 
 
Nr. 11 ² Testament van Jan Baptist Soeten secretaris. 
 
Nr. 12 Conditie van verkoop van gezaagd berd door Ambroos Van Hoeve. 
 
Nr. 13 Huur codicille van zaailand door Franciscus Smets als voogd aan 

Henderick Smets. 
 
Nr. 14 Akkoord tussen Jan Peeters ter ene en Elisabeth Wouters weduwe 

Henderick Meer ten andere. 
 
Nr. 15 Obligatie van 200 guldens tot last van Elisabeth Wuijts. 
 
Nr. 16 Testament van Martinus Van Oostaijen bejaarde jongman. 
 

Not. 6020: 1778 
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Nr. 17 Staat en inventaris van wijlen Guilliam Heijlen door Jan Peeters als 
excecuteur testamentair. 

 
De anno 1781 
 

Nr. 18 Huurcodicille van zeker huis, schuur door Juffrouw Cools aan 
Michiel Doos. 

 
Nr. 18 ² Obligatie van 150 gls. tot last van P. Smets, ten behoeve van 

Martinus Sprengers 
 
Nr. 19 Huur codicille van zeker huis schuur door Anna Maria Peeters 

weduwe Jan Blampaerts aan Peeter Matthijs. 
 
De anno 1782 
 

Nr. 20 Conditie van verkoop van een huis door Jan Verbiest cum suis. 
 
Nr. 21 Huur codicille van zeker huis, stal, schuur door de erfgenamen Jan 

De Custer aan Joseph Daems. 
 
Nr. 22 Huur codicille van erve door Cornelis Geerwaerts aan Josephus 

Goossens. 
 
De anno 1783 
 

Nr. 23 Huur codicille van een kamer door Marten Verlinden als voogd over 
de wezen wijlen Emmanuel Verlinden 

 
Nr. 24 Huur codicille van zaailand door Geeraerd Wouters molenaar aan 

Jan Hoes. 
 
Nr. 25 Testament van Jan Baptist Van Hoeve en Christina Meir. 
 
Nr. 26 Huur codicille van zaailand door Franciscus De Backker en Peeter 

Momboirs aan Henderick De Backker.  
 
Nr. 27 Huur codicille van zeker huis door Franciscus De Backker als voogd 

aan Peeter Bulkens. 
 
Nr. 28 Obligatie van 150 guldens tot last van Jan Leirs in huwelijk met 

Anna Maria Bulkens ten behoeve van Peeter Cempenaers. 
 
Nr. 29 Testament van Dimphna Dresselaers en Peeter Steijnen 

ingezetenen van Oevel. 
 
Nr. 30 Testament van Catharina De Ceuster weduwe wijlen Peeter 

Pauwels Morkhoven. 
 
Nr. 31 Donatie inter vivos door Marten Janssens aan Andries Lenaerts. 
 
Nr. 32 Conditie van verkoop van zeker perceel erve door den heer Van 

Schremenhaeg. 
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Nr. 33 Mangeling van zeker perceel erve tussen Franciscus Balens en 
Peeter Verstappen. 

 
Nr. 34 Huur codicille van zeker huis, land door Anna Maria Van Roij 

weduwe wijlen Peeter Van Eijnde aan Henderick Van Roij. 
 
Nr. 35  Huur codicille van zeker huis, stal door Marten Verhaert aan Jan 

Baptist Verachtert. 
 
Nr. 36 Testament van Adriaen Cautereels en Maria Elisabeth Heijlen, 

Noorderwijk 
 
Nr. 37 Testament Franciscus Smets en Anna Elisabeth Laureijs. 
 
Nr. 38 Huur codicille van huis, stal door Anna Vervoort weduwe Jan 

Dierikx aan Adriaen Govaerts Henderickxsone 
 
Nr. 39  Huur codicille van zeker huis en land door Jan Tessens aan 

Henderick Van Der Kempen. 
 
Nr. 40 Conditie van verkoop van zeker huis door Cornelis Heijlen aan 

Adriaen Peeters. 
 
De anno 1784 
 

Nr. 41 Declaratie van Gommarus De Kepper ter rekwisitie van Henderick 
Leirs. 

 
Nr. 42 Testament van Maria Sijmens weduwe wijlen Jan Huijskens en 

alsnu in huwelijk met P. Balens. 
 
Nr. 43 Declaratie van Peeter Van Deijk ter rekwisitie van Henderick Leirs. 
 
Nr. 44 Huur codicille van zeker huis, schuur door A. De Ceuster weduwnaar 

wijlen Elisabeth Heijlen aan Geerardus De Ceuster. 
 
Nr. 45 Akkoord tussen Adriaen De Bruijn ter ene en H. Leirs ter andere. 
 
Nr. 46 Huur codicille van zeker huis en schuur, door Adriaen Matthijs in 

huwelijk met Catharina Laenen aan Adriaen Govaerts. 
 
Nr. 46 ² Testament van Anna Ven vrouw van Jan Haeseldonkx. 
 
Nr. 47 Akkoord tussen Marten Verstappen, Amand Verstappen, Jan 

Soeten als in huwelijk met Barbara Verstappen en Peeter Veraert 
in huwelijk Anna Catharina Verstappen allen erfgenamen van 
Franciscus Verstappen ter ene en Jan Douwen zoon van wijlen 
Maria De Winter etc. 

 
De anno 1785 
 

Nr. 48  Donatie inter vivos door Anthoon Vertommen aan Jan Cornelis 
Verbiest. 
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Nr. 49 Huur codicille van een huis, stal en schuur door Augustinus Van 
Looij aan Jan Verstrepen in huwelijk met Marie Helsen. 

 
Nr. 50 Testament van H. J. Thijs jongeman, Oevel. 
 
Nr. 51 Obligatie van 100 guldens tot last van Theodoor Sterckx in huweljk 

met Catharina Vleugels ten behoeve van Peeter Hoes. 
 
Nr. 52 Obligatie van 200 guldens wissel tot last van Cornelis Daems en 

Elisabeth De Busser ten behoeve van de kapel van Meeren. 
 
Nr. 53 Obligatie van 100 guldens tot last van Peeter Verrekt in huwelijk met 

Dimphna Andries ten behoeve van den eerwaarden heer Van 
Miegem pastoor in Olen. 

 
Nr. 54  Conditie van verkoop van erven door Jan Van Opstal cum suis. 
 
Nr. 55 Testament van Guilliam Van De Putte en Anna Catharina 

Verwimp, Noorderwijk.  
 
Nr. 56 Conditie van verkoop van erven door Jan Van Opstal cum suis. 
 
Nr. 57 Huur codicille van zeker huis, stal, door Elisabeth Van Oostaijen 

weduwe Franciscus ‘T Seijen aan Philippus De Vos en Maria 
Elisabeth ’T Seijen.  

 
Nr. 58 Conditie van verkoop van zeker huis door Franciscus De Backker 

en Peeter Luijten als voogden over de wezen Henderick Ooms aan 
Guilliam Van Passel 

 
Nr. 59 Conditie van verkoop van zeker huis door Jan Heijlen weduwnaar 

Catharina Janssens aan Jan Heijlen. 
 
Nr. 60 Conditie van verkoop van zeker huis door Franciscus De Backker 

en Peeter Luijten als voogden over de wezen Henderick Ooms aan 
Guilliam Van Passel 

 
Nr. 61 Huur codicille van zeker huis, schuur door G. Wouters aan Jan 

Verboven. 
 
Nr. 62  Obligatie van 50 guldens tot last van Adriaen Matthijs ten behoeve 

van de kapel van Oosterwijk. 
 
Nr. 63  Declaratie van Jan Baptist Wouters ter rekwisitie van Peeter De 

Smedt. 
 
Nr. 64 Transactie door Elisabeth Van Oustaijen aan Philippus De Vos en 

Maria ‘T Seijen. 
 
Nr. 65 Testament van Jan Baptist Douwen en Anna Catharina Laenen, 

Olen. 
 
Nr. 66 Transactie van zeker huis door Joannes Liekens en Anna 

Catharina Lemmens aan Josephus Verbrecht. 
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Nr. 67 Huur codicille van zeker huis, stal, door Peeter Michiels aan 
Franciscus Vermeulen. 

 
Nr. 68 Huur codicille van zeker huis door Guilliam Van Passel aan Peeter 

Bulkens.  
 
Nr. 69 Procuratie door Jan Baptist Verheijen Janssone. 
 
Nr. 70 Akkoord tussen Peeter De Smedt en Guilliam Van Passel en de 

weduwe Franciscus Heijlen. 
 
Nr. 71 Huur codicille van zeker huis door Jan Baptist Douwen aan Jan De 

Swert.  
 
Transactie tussen A. Gislain, Bapt. Gislain 
 
Obligatie van 100 guldens tot last van Adriaen Mateijs ten behoeve van Mr. Jacobus 
Wilms. Nr. 63 
 
 
 
 
 
 
 
Akte N° 1         3 februari 1778 
 
Op heden 3 februari 1778 compareerde voor mij notaris en getuigen Anna Maria Peeters 
weduwe van Jan Blampaerts bijgestaan van Jan Laenen in plaats van een voogd, 
inwoonster van Olen welke comparante verklaarde verhuurd te hebben aan Peeter Matthijs 
weduwnaar inwoner van Buul alhier present en de huur opnieuw accepterende, te weten 
haar comparants huis, schuur, stal met de landerijen, weiden, heiden en beemden gestaan 
tot Neerbuul, zo en gelijk hetzelfde bij ditto Peeter Matthijs wordt bepachtert en dat om en 
mits een som van acht en dertig guldens in voorlijf jaarlijks en twintig veertelen koren in 
korenpacht jaarlijks en bovendien te betalen alle dorpslasten ... en dat voor een termijn van 
zes jaar. 
 
Item is door partijen geconditioneert, dat in geval den huurder kwam te overlijden voor de 
expiratie van den voorgestelde termijn het aan dezelfde zijn kinderen zal liber staan dezelfde 
stede te bepachten op de manieren en condities als voorschreven. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Balens en Martinus 
Smets als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2         4 maart 1778 
 
Op heden den 4de maart 1778 compareerden voor mij openbaar notaris en getuigen, Anna 
Maria Peeters weduwe van wijlen Jan Blampaerts inwoonster van Olen, haar verstand, 
memorie en vijf zinnen overal wel machtig, welke comparante verklaarde te revoceren, 
casseren en annuleren alzulke codicille als zij comparante heeft gepasseerd voor wijlen den 
notaris Eg. Oniaerts en zekere getuigen op 5 februari 1764 waarbij zij comparante heeft 
gelaten een som van twee honderd guldens aan de Gilde van Sint Sebastiaen binnen Olen, 
op de last daarbij geexprimeert al hetwelke zij bij deze is revocerende, niet willende dat 
hetzelfde zijn effect zal hebben om redenen haar moverende. Aldus gedaan op den dag, 
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maand en jaar als voorzegd, ter presentie van Cornelis Cluijts en Adriaen Joseph Oniaerts 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3          22 maart 1778 
 
Op heden den 22ste maart 1778, compareerde voor mij openbaar notaris en getuigen Anna 
Smets weduwe wijlen Adriaen Van Hove inwooonster van Olen, alhier in vol gebruik van 
haar vijf zinnen, welke comparante verklaarde naar voorgaande afrekening met haar zoon 
Jan Baptist Van Hove over huur van haar comparante smisse gedebourseerde en 
verschoten penningen te betalen van intrest van een rente staande tot last van haar 
comparante en ten behoeve van de Infirmerije van het begijnhof binnen de stad Herentals, 
mondkosten en onderhoud van klederen en lijnwaad gedurende den tijd van acht jaar dat zij 
comparante niet heeft kunnen winnen tot haar alimentatie, ook van al de ontvangsten en 
affairen die hij Jan Baptist Van Hove voor dezelfde zou mogen gedaan hebben, al hetzelfde 
afgetrokken en gekort zijnde, verklaarde zij comparant aan dezelfde haar zoon alsnog 
schuldig te blijven een som van twee honderd guldens courant, welke som de voorzegde 
comparante aan haar zoon bewijst op haar nalatendheid om na haar dood dezelfde daar uit 
te vinden, hetwelke bij dezelfde haar zoon alhier present en mede comparerende wordt 
geaccepteerd, zijnde door die comparanten geconditioneerd bij deze, dat hij tweede 
comparant dezelfde zijn moeder in ’t toekomende zal moeten onderhouden van kost en 
drank, klederen en lijnwaad, voor vijf en twintig guldens jaarlijks, in te gaan op heden deze 
datum en zo te vervolgen van jaar tot jaar tot haar eerste comparantes leven gedurende, 
dezelfde som insgelijks te vinden na haar dood uit haar nalatendheid. Verklarende dit 
wederzijds te zullen achtervolgen. 
 
Aldus gedaan ten woonhuize der comparanten, ter presentie van Gommer Somers en 
Martinus Boonaerts als getuigen. 
 
Akte N° 4           2 mei 1778 
 
Op heden den 2de mei 1778, compareerde voor mij J. Fr. Oniaerts notaris en getuigen, Maria 
Elisabeth Helsen en Peeter Bleirinckx gehuwden en ingezetenen van Meren jurisdictie van 
Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Adriaen Auwenrogh inwoner 
van Larum onder Geel een som van honderd guldens courant. 
 
Zij comparante stelde speciaal tot pand haar kindsgedeelte van de kant van haar ouders op 
haar verstorven en pro individo bezittende met haar zusters, gelegen onder Oosterwijk 
Tongerlo. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Petrus Fr. Oniaerts en Adrianus 
Josephus Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De ondergeschreven bekende ontvangen te hebben van Peeter Blerinckx het 
bovenstaande kapitaal van honderd guldens met den intrest tot op heden deze datum zodat 
overzulks de voorzegde obligatie alsnu casseert dood en teniet nu en ten eeuwige dage. 
Actum 25 maart 1781. Adriaen Audenrogh. 
 
Akte N° 5         1 september 1778 
 
Op heden den eersten september 1778, compareerde voor mij notaris en getuigen Jan Van 
Gansen, Peeter Van Gansen en Adriaen Vleugels allen ingezetenen der bijvang der stad 
Herentals, welke comparanten verklaarden bij deze om te voldoen aan het appointement 
gegeven in de Souvereine Raad van Brabant op 18 juli laatst leden in naam van Carolus 
Van Thielen als geautoriseerde van enige gegoeden der stad Herentals suppliaat tegen de 
wethouders en andere leden der zelfde stad geinsinueerde voor cautie reëel [borg] op te 
dragen en te verbinden conform de voorzegde appointementen, te weten hij eersten 
comparant in deze zeker perceel beemd gelegen in “ het heirebroeck “ onder Herentals, 
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groot drie zillen. Palende oost de Heirbroeckstraat, zuid Adriaen Smets, west het Capittel 
van Hoogstraten en noord hetzelfde Capittel en het Godshuis St. Petri binnen Herentals. 
 
Item hij tweede comparant zeker perceel zaailand groot honderd en vijftig roeden, insgelijks 
gelegen onder Herentals. Palende oost de baan van Herentals op Herenthout zuid Sint Jans 
laserije, west Adriaen Dens en noord de Cappelerije van het begijnhof der stad Herentals. 
Item hij derde comparant zeker perceel zaailand insgelijks gelegen onder Herentals groot 
130 roeden. Palende oost den Heer van den Raden, zuid Michiel Bouwen, west den heere 
van Beke en noord de holbaen? Item en tot slot hij vierden comparant zeker perceel zaailand 
gelegen op “ de duijfhuijsen “ onder Herentals groot een half bunder. Palende oost 
Franciscus Peeters zuid Geeraert Verbiest, west Sint Anna Godshuis binnen Herentals en 
noord Jan Lijsen. Verklaarden zij comparanten al en iegelijk dezelfde panden en percelen 
van erve te wezen vrij, zuiver en onbelast salvo chijnsbeden en servituten. 
 
Aldus gedaan binnen de stad Herentals, ter presentie van Henrickus Van Brussel en 
Franciscus Verboven als getuigen hiertoe aanzocht. Ondertekend: Jan Van Gansen, Peeter 
Van Gansen, Peeter Peeters, Adrianus Vleugels, Hendrick Van Brusselen, Franciscus 
Verboven. 
 
Akte N° 8          29 september 1778 
 
Op heden den 29ste september 1778 compareerde voor mij notaris en getuigen, Elisabeth 
Heijlen bijgestaan met Jan Baptist Janssens haar man en voogd, welke comparanten 
verklaarden opnieuw verhuurd te hebben aan Adriaen Waegemans alhier present en 
accepterende haar comparanten huis met de landerijen en heiden zo en gelijk hetzelfde 
actueel bij hem huurder in gebruik is en dat om en mits een som van elf guldens in voorlijf 
jaarlijks en vijftien loopen koren in korenpacht, goed en leverbaar Lierse maat. 
 
Item sal huerlinck jaerlijckx aen den verhuerder moeten laeten gebruijcken vier roeden landt 
om pattaten te setten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Cornelis Cluijts en Adriaen Bellens als getuigen hiertoe aanzocht. Depost is geconditioneerd 
dat den huurder in het afscheiden zal moeten ledig laten het heiken nu land neffens de heide 
van Jan Mols, gelijk hij hetzelfde ook heeft aanvaard. 
 
Akte N° 7         26 oktober 1778 
 
Op heden den 26ste oktober 1778, compareerde voor mij openbaar notaris en getuigen 
Guilliam Heijlen inwoner van Noorderwijk, welke comparant verklaarde opnieuw verhuurd te 
hebben aan de weduwe van Jan Michiels? inwoonster van Eindhoutham alhier present 
dezelfde haar zoon Jan Michiels die hetzelfde voor en in den naam van zijn moeder in huur 
accepteerde zeker zijn eerste comparants hofstede met stal, schuur, landerijen, weiden, 
heiden en beemden, zo en gelijk dezelfde cum annex aan hem huurder actueel in gebruik is 
en bepachtert word, alles gelegen en gestaan in “ den Trichelhofs “ onder Eindhout 
voorzegd en dat om en mits een som van vijf en zestig guldens voorlijf jaarlijks en vijf en 
dertig veertelen goed en leverbaar koren Lierse maat. Hetzelfde koren jaarlijks te leveren ten 
huize van dne eerste comparant of te voeren naar Diest om te merkten, ten keuze van den 
eerste comparant. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes F. Wuijts en Jan Baptist Janssens als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 8         20 november 1778 
 
Op heden den 20ste november 1778, compareerde voor mij openbaar notaris en getuigen, 
Cornelis Cluijts weduwnaar Christina Bellens ter ene. Item Franciscus Vermeerbergen 
weduwnaar wijlen Catharina Verboven, met Peeter Vermeerbergen zijn zoon voogd over 
de wezen van dezelfde Catharina Verboven en Jan Verboven zo voor zichzelf als 
insgelijks mede voogd over dezelfde wezen Geeraerd Wouters weduwnaar Elisabeth 
Verboven en als voogd over zijn kinderen, Adriaen Franciscus Cluijts in huwelijk met 
Theresia Verboven allen erfgenamen van de voorzegde Christina Bellens ter andere zijde, 
welke comparanten verklaarden gezamenlijk met elkaar gescheiden en gedeeld te hebben 
zeker perceel erve genaamd “ het meermans “ gekomen van Adriaen Van Isschot en 
alsnog een perceel erve gekomen van Adriaen Soeten hem eerste comparant voor een helft 
en den tweede comparant voor de andere helft onverdeeld competerende ingevolge akkoord 
gepasseerd voor mij notaris en getuigen op den 27ste oktober laatst leden, zijnde dezelfde 
partagie geschied in de manieren hiervolgende: 
 
Eerst is aan hem eerste comparant bevallen de juiste helft van het voorzegde perceel 
gekomen van Adriaen Soeten langs de noordzijde langs doorgaande van de straat naar  
“ den Ilsen pad “ en de andere helft naast de zuidzijde aan den tweede comparanten 
gezamenlijk op den voet en manieren gelijk de palen door die comparanten gezamenlijk op 
heden zijn gestoken. 
 
Item is aan dezelfde eersten comparant bevallen de helft van “ het meermans “ gekomen 
van Adriaen Van Isschot, doorgaande van het noorden naar het zuiden, het perceel 
liggende naast den oosten en het andere perceel naast den westen aan de tweede 
comparanten gezamenlijk insgelijks op de voet en wijze gelijk de palen door partijen op 
heden zijn gestoken. Zo nochtans dat hij eersten comparant over zijn perceel zal moeten 
gedogen den weg naar het achterste mits de koe en paarden worden geleid en voorzien 
worden van muilkorven, verklarende partijen tot dien wederzijds malkanderen te zullen 
garanderen en afdragen ingeval er namaals over het steken van de palen aan het ene of 
andere perceel kwestie zou komen te gerijzen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, terpresentie van J. Fr. Wuijts en Peeter Jennens 
als getuigen. 
 
Akte N° 9         13 december 1778 
 
Op heden den 13de december 1778 compareerde voor mij notaris en getuigen, Jan Van De 
Poel inwoner van oosterwijk onder Tongerlo, welke comparant verklaarde verhuurd te 
hebben zeker zijn comparants huis met schuur, stal en zolder, reserverende den huurder 
aan zich de kamer met omtrent de tien roeden hof zonder verders, met drie percelen land, 
groot omtrent de zes zillen samen en dat aan Michiel Ven alhier present en accepterende 
om en mits een som van twintig guldens voorlijf jaarlijks en acht veertelen goed en leverbaar 
koren Lierse maat. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Jennes en Adrianus Josephus Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 10         13 december 1778 
 
Op heden den 13de december 1778, compareerden voor mij notaris en getuigen, Adriaen 
Matthijs in huwelijk met Catharina Laenen inwoners van Oosterwijk, welke comparant 
verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Van De Poel alhier present en de huur 
accepterende van zeker zijn comparant huis met stal, schuur, hof, landerijen, weiden, heiden 
en beemden zo en gelijk hij comparant hetzelfde actueel is bepachterde, uitgenomen en 
allen gereserveerd omtrent de veertig roeden land genaamd “ de voortstraat “ alles aan den 
huurling bekent zo hij verklaarde en dat om en mits een som van vijf en veertig guldens in 
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voorlijf jaarlijks en twee en twintig veertelen goed leverbaar koren Lierse maat. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Merten Verstappen en Michiel Van De Ven als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 11           27 mei 1778 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen 
lezen dat in het jaar des zelfs ons Heer 1700 acht en zeventig op den 27ste mei voor mij 
ondergeschreven notaris en present getuigen nagenoemd compareerden den Heere 
Joannes Baptista Soeten secretaris van Olen en Anna Elisabeth Boeckx gehuwden 
ingezetenen van het voorzegde Olen, aan mij notaris zeer wel bekent. Hij comparant ziek 
liggende te bed en zij comparante in goede gezondheid, nochtans bieden hun verstand, 
memorie en vijf zinnen in alles wel machtig en gebruikende, welke comparanten willende niet 
van deze wereld te willen scheiden alvorens hun goederen gedisponeerd te hebben daarom 
gemaakt en gesloten dit hun tegenwoordig testament en ordonnantie van laatste wille. 
 

- Recommanderende overzulks dat hun lichamen zouden begraven worden in 
gewijde aarde met een uitvaart en dienst naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen en eerst hun haafelijke goederen 
verklaarden zij te gunnen en laten aan elkaar in volle eigendom en aangaande 
hun erfgoederen verklaarden ze ook te maken aan elkaar met de volle touchte 
en gebruik van zijn of haar laatst levende en willende zij testateure dat den 
laatstlevende hun kinderen samen verwekt eerlijk op te moeten voeden en 
alimenteren, ziek en gezond tot ze gekomen zullen zijn tot een geaprobeerden 
staat of competente ouderdom en dan aan ieder hetzelfde te geven een som 
van twee honderd guldens in plaats van hunne legitieme portie der haave en 
willende dat hun erfgoederen na de dood van hun beiden zullen gaan en 
succederen in volle eigendom op hun kinderen samen verwekt zonder 
preferentie van sexe of ouderdom dan allenelijk dat hun oudste zoon hem zal 
moeten contenderen met zijne legitieme portie in hun na te laten erfelijke chijns 
goederen om redenen hun moverende, maar ingeval dezelfde zijn prerogatief in 
de Leengoederen niet en pretendeerde, hetgene hij vermag te doen zal dezelfde 
gelijk delen met zijn andere broers en zusters in hun testateuren na te laten 
erfelijke chijnsgoederen. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het ziekenbed van den 
testateur, ter presentie van Mr. Gaspar Verelst en Sieur P. Shmitz beide geburen als 
getuigen. 
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 Akte N°          4 januari 1779 
 
Op heden den 4de januari 1779 compareerde voor mij notaris en getuigen Joanna Bouwen 
inwoonster der Stad Herentals, weduwe Peeter Jan Cluijts, welke comparante verklaarde 
bij en mits deze dat Guilliam Simons haar behoudszoon van den eerw. heere Schuermans 
priester en Benificant binnen de stad Herentals ’t haar behoeve heeft ontvangen een som 
van honderd guldens courant.  
 
Dit alles ingevolge de acte daarvan gepasseerd voor den notaris Heijlen binnen de 
voorzegde stad Herentals residerende en zekere getuigen van datum 17 maart 1777 en alzo 
zij comparante is onderricht dat de voorzegde obligatie of renteconstitutie bij misverstaan of 
lapsus calami is gestipuleert en staat ten last van den voorzegde Guiliam Simons, niet 
tegenstaande zij comparante reëel heeft genoten zo ... dat zij comparante om alle disputen 
te voorkomen bij deze haar als debitrice en effectieve schuldenares der obligatie of rente 
constitutie van één honderd guldens en de intresten van dien, verleden door den voorzegde 
Guilliam Simons ten behoeve van den eerwaarde heer Schuermans priester en Benificant 
ingevolge acte daarvan gapasseerd voor den voorzegde notaris P. Heijen en zekere 
getuigen van datum 17 maart 1777, welke zij comparante in al haar punten is aggrerende en 
lauderende is stellende en dezelfde andermaal /: den voorzegde Guilliam Simons daarvan 
tene maal ontlastende: / conform de meergezegde acte ten behoeve van den voorzegde 
eerwaarde heer Schuermans en zijn actie hebbende is herkennende en belovende deze 
voor andermaal voor zoveel nodig verbindende hare persoon en goederen, present en 
toekomende, geene uitgenomen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ter presentie van Joris De Cock en 
Jan Baptist Goor inwoners dezer stad als getuigen. 
 
Akte N° 17            1779 
 
Staat en inventaris genomen door mij ondergeschreven notaris en ter presentie van getuigen 
ten sterfhuis van wijlen Guilliam Heijlen overleden tot Noorderwijk en dat ter verzoek van 
Jan Peeters als gestelde executeur testamentair ingevolge hetzelfde testament gepasseerd 
voor mij notaris en zekere getuigen van datum 9 januari 1779 en is bevonden als volgt: 
 

- Eerst de beddekoetse zijnde van week hout en in dezelfde bevonden het 
pluijmen bedde hoofdpeulken, twee oorkussens een wolle sarsie, twee lakens 
met de gordijnen en mits dezelfde bij testament is gelaten aan Jan Peeters 
word hetzelfde hetzelfde alhier gebracht voor memorie. 

- Item bevonden een houte schaps of reck en daar op vier tenne tailloiren, een 
tinne commeke, twee crucifixen, een coperen mermit deksel, drie flessen, een 
aarde pint, een aarde schotel, een gelijse schotel en vier tinne lepels met zes 
theschotels en vijf copkens grof goet en trekpot.  

- Item aan hetzelfde bevonden, een eijseren ruer met eenen houten potlepel en 
coperen moor. 

- Item een biervat zijnde een half vierdeel. 
- Item een koperen mermitte met een eijseren ketelken ende watereeme.  
- Item een lang schapraai en in dezelfde bevonden, drie aarde schotelkens met 

een gelijse tailloorken. 

Not. 6021: 1779  
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- Item alhier bevonden twee eijseren schuppen, een houte schup, den gaffel, een 
houw met een spaijscheir, twee soutbakken, een houte sautvat, eenen eijseren 
rooster pan en hengeijser hacht met eenen klijnen hangel brandeijser ende 
tange, vijf printen, vier stoelen, een stuk verkens hespe een paer schoenen met 
silvere gespen, een paar schoenen met coperen gespen. 

- Item bevonden twee paar coussens, een paar sokken, een kasijen hemtrok, een 
lakene camisool eene lakene grouwe spreij met bruijnen ruch, eene grune 
lakene broek en leire broek, een bruijne lakene camisool met een demette broek 
een blauwen keel, een kwade lakene broek.  

- Item een week houte kiste, in dezelfde bevonden een nief leire broek, een 
lakenen kasack ende sippen root koleur. 

- Item eene, blauwen kasak en sippon blauw. 
- Item kasak sippon olijf koleur met eenen grunen kasak, een witte lijnwaerde 

sippon. 
- Item 25 hemdens met twee vrouwe hemden, een paar swerte kousen, een zijen 

halsdoek met eenen rooden katoenen, een stuk werken lijnwaart metende 3 
ellen ¼.  

- Item een stuk vlassen lijnwaart metende 9/4 ellen. Alsnog een stukk ditto 
lijnwaart metende zes ellen alsnog een stuk ditto metende drie ellen en ¼ ellen. 
Alsnog een lap ditto 5 ellen en een half. Een paar leire riemen met twee zilveren 
gespen.  

- Item in dezelfde kist bevonden een lijnwaarden voorschoot met een 
spellekussen. 

- Item in een kofferken eneige kwitanties met 16 oude zo koperen als zilveren 
penningen waarvan men de waarde niet kende dus ... memorie.  

- Item in dezelfde kist bevonden in differente paierkens en borskens drie nieuwe 
kroonen met dertien halve nieuwe kroonen facit negen en twintig guldens 
achttien stuivers, twee oorden.     29 = 18 = 2  

- Item twee halve ducatons met een helen facit, zeven gls. twee stuivers. 
         : 7 -: 2  

- Item in kleine specien van schellingen stukken van acht stuivers, drie oorden 
dan zeven stuivers en twee oorden de somme van zestien gls. elf stuiver, drie 
oorden         16 = 11 = 3  
  

53  12 = 1  
- Item in de lade van dezelfde kiste bevonden, een volante copie van een 

obligatie van 200 guldens courant tot last van Adriaen Heijlen en Elisabeth 
Van Dijck gepasseerd voor den notaris P. Heijlen van datum 2 november 1777 
met menigvuldige kwitantie brieven en andere volante papieren dewelke door 
mij notaris present getuigen als voorzegd in een pak zijn gebonden en 
gecacheert met rode lak met drie manualen. 

- Item alsnog bevonden een naedtkussen, met eenigen leest.  
- Item een mes met de schee, een baxken met cambors gaeren ende anderen 

rammenenats. 
- Item een slechten hoed, een hoedekas met acht dassen, twee boeckxkens en 

nog eenen slechten hoed  
- Item eenen boecksack. 
- Item zes slaaplakens, eenen graansack.  
- Item kerk boeckken, twee borstels, eenen spiegel, capmes, een pick, eenen 

eijseren reik, capstok, een melkteijl, ruggeblom. 
- Item alnog een sack met pataten.  
- Item alnog bevonden 4 abbeel plancken, twee potflessen met eene smoutfles. 
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Aldus gedaan en geinventariseerd ten sterfhuize voorzegd, ter presentie van Guilliam 
Verachtert en J. B. Van Dijck en P. Peeters als getuigen. Depost alsnog bevonden een paar 
lijnwaarde ... met eenen biekaer. Jan Baptist Peeters ... 
 
Akte N° 2         11 januari 1779  
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zijn eenieder dat op 
heden deze 11ste januari voor mij notaris en getuigen compareerde Jan Govaerts 
weduwnaar wijlen Christina Van Passel inwoner van Damseinde, zijn verstand, memorie en 
vijf zinnen wel machtig en gebruikende, welke comparant verklaarde niet van deze wereld te 
willen scheiden alvorens zijn goederen gedisponeerd te hebben alhier geordonneerd in zijn 
tegenwoordig testament en ordonnaties van laatste wille. 
 

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

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke, prelagteerde 
hij testateur eerst en vooral aan zijn jongste dochter een som van drie honderd 
guldens courant te vinden na zijn dood uit de gekonkwesteerde erfelijke 
goederen met wijlen zijn huisvrouw Christina Van Passel. 

 
- Item prelegateerde hij aan zijn tweede dochter met naam Theresia Govaerts 

een som van twee honderd en vijftig guldens courant, insgelijks te vinden na zijn 
dood uit de gekonwesteerde erfgoederen en dit om redenen hem testateur 
moverende.  

 
- Komende hiermede tot de dispositie van zijn resterende zowel haafelijke als 

erfelijke goederen, heeft hij testateur al hetzelfde gelaten en gemaakt aan zijn 
drie kinderen verwekt met zijn voorzegde huisvrouwe, elk hoofde gelijk en 
staaksgewijs. 

 
- Aan zijn jongste dochter met naam Dimphna Govaerts wilde dat vooruit zal 

moeten volgen en betaald worden uit de gerechte penningen een som van vijf 
en twintig guldens in plaats van het legaat van drie honderd guldens hier voor 
geroerd. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Fr. Wuijts en P. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 45          10 december 1741 
 
Beschadigde inliggende akte van het jaar 1741. 
 
Compareerde Adriaen Vermiert en Geertruij Van Der Veken beide gehuwden en 
ingezetenen van Grese onder Herentals, welke comparanten bekenden verkocht te hebben 
al hunne haafelijke en mobilaire effecten zo van koeien, peerden, hooi en stro have en evene 
gedorsen en niet gedorsen, uitgenomen dat zij comparanten reserveren koren en boekweit 
en dat om en mits een som van drie honderd guldens courant en dat aan Peeter Van Der 
Veken en Dimphna Van Den Bolck zijn huisvrouw, genomineerde som te betalen binnen 
zes weken na datum dezer ... alsnog wordt gereserveerd dat de eerste comparant bij de 
tweede comparant tot vasten avond of daar omtrent interum te eten van de eerste koren 
graan als ook van het gebruik van boter ende melk der accepter als ook middelen tijd 
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malkanderen te helpen den akker te volzaaien, hetgene hij den eersten comparant nodig 
heeft. 
 
Akte N° 2 ²         13 januari 1779 
 
Op heden den 13de januari 1779, compareerde voor mij notaris en getuigen, Anna Elisabeth 
Wuijts weduwe wijlen den notaris Eg. Oniaerts, welke comparante bekende ontvangen te 
hebben van Peeter Dekkers een som van twee honderd guldens courant. Zij comparante 
verbindende haar respectieve persoon en goederen, roerende en onroerende. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adrianus Josephus Oniaerts en den ... 
(leeg). Den ondergeschreven notaris verklaarde zich te stellen als borg voor de voorzegde 
kapitale somme en intresten. 
 
Akte N°          1 februari 1779 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen, 
dat voor mij J. Fr. Oniaerts notaris en present getuigen compareerde Franciscus Verhaert 
en Maria Elisabeth Vleugels gehuwden en ingezetenen van Gerhijen onder Olen, hij 
comparant enigszins onpasselijk en zij comparante met ons gaande en staande, nochtans 
beiden hun verstand wel gebruikende, welke comparanten verklaarden niet van deze wereld 
te willen scheiden alvorens hun goederen gedisponeerd te hebben. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke maken 
zij aan elkaar te weten den eerstervende aan de langstlevende van hun beiden 
en volle eigendom en met vol recht van institutie latende hij testateur zijn 
kinderen van het eerste bedde geheel voor hunne legitieme portie na zijn dood 
uit de goederen op hen gedevolveerd met het afsterven van zijn eerste vrouw. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van den testateur, ter 
presentie van Adriaen Meir en Jan Meir als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 12         8 februari 1779 
 
Conditie en voorwaarden op en achtervolgens de welke Ambroos van Hove op heden den 
8ste febrauri 1779 door den notaris J.F.Oniaerts publiekelijk aan de meestbiedende zal 
verkopen verscheidene kopen gezaagd berd en dat in de manieren navolgende: 
 
Eerst zo worden dezelfde verkocht in wisselgeld ...  Item zullen de kopers promptelijk moeten 
betalen ... Aldus zijn deze condities publiekelijk voorgelezen ten voorzegde dag van 
verkoping, ter presentie van N. en N. met mede omstanders als getuigen. 
 
Eerste koop 4 planken, notaris = 16 
Tweede 5 planken, Merten Bellens  = 17 
Derden 5 planken, Peeter Van Passel  1 = 5  
Vierden koop, 5 planken, Merten Verstijlen = 14 
5de koop, Norbert Verbucken  = 16 
6de koop, 4 planken Jan Geps  = 2 
7de koop 5 planken Merten Verstijlen  0 – 10 ½  
8ste koop, Peeter Van Passel 1 – 10  
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9ste koop 10 planken dezelfde  1 – 3 
10de koop, P. Wilms  1 – 9   
 
Verdere kopers: Peeter Van Passel, Merten Verstijlen, C.Van Passel, Norbert Verbucken, de 
notaris, Jan Hijlen, Peeter Wilms, Jan Daems Franciscus Vermeerbergen, Norbert 
Verbucken, Merten Bellens, Jan Dams. 
 
Den inhoud dezer voldaan aan Henrick Macho ten dage van verkoop met negen en twintig 
guldens, twee stuivers, twee oorden. 
 
Er werden nog verschillende loten hout verkocht gaande tot koop 44 en 45. Kopers waren: 
Francsicus Smets, Geert Verbiest, de notaris, A. Heijlen, Peeter Wils borg Guilliam Van Elst, 
Merten Goor, Jan Peeters, J.B. Peeters, Jan Peeters, Peeter Van Tongerloo, Henrick 
Horemans, Henrick Ooms en Maria Mans van Oosterwijk. 
 
Den inhoud dezer voldaan aan den verkoper dezer 14 oktober 1779, in teken der waarheid 
heeft dezer ondertekend, Ambrosius Van Hove. 
 
Akte N°          24 april 1779 
 
Op heden den 24ste april 1779, voor mij notaris en getuigen, compareerde Guillielmus 
Sijmons weduwnaar Anna Elisabeth Cluijts inwoner der stad Herentals welke comparant 
bekende ontvangen te hebben van op 30 november laatstleden uit handen van Martinus 
Goris en Theresia Gijssels gehuwden een som van honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker huis met aangelegen erve, groot omtrent de tien 
roeden, gestaan binnen de stad Herentals. Oost N. Van Tendeloo, zuid Franciscus Van De 
Weijer, west de straat en noord Van Tendeloo voorzegde. Aldus gedaan en gepasseerd op 
den dag, maand en jaar als voorzegd, ter presentie van Giellielmus Goris en Franciscus Van 
Opstal als getuigen. 
 
Akte N° 11          28 mei 1776 
 
Conditie en voorwaarden waarop Geeraert Mertens op heden den 28ste mei 1776 
publiekelijk zal verkopen verscheidene kopen rus en dat op de conditien hier volgende: 
 
Eerst zo word den zelfde rus verkocht in wisselgeld ... Item zullen de kopers den rus niet 
dikker mogen slagen als vijf duimen op pene dat dezelfde zal worden aangeslagen van den 
verkoper. Item zal ieder koper moeten stellen een goede borge ... . Aldus voorgelezen op  
“ den haersack “ onder Olen present Adriaen Wagemans. 
 
Kopers waren: Peeter Vervoort van Schaatsbergen borg overgelaten aan Wagemans, 
Adriaen De Busser, Hendrick Verwimp, Andries Van Sande, Jan Vos Buul, Peeter Vervoort, 
Adriaen De Busser nog een perceel “ in’t Gelebroeck “. Franciscus Vervoort, Peeter Van 
Outven, Guilliam Van Hove. Een roede aangenomen, Adriaen De Busser. 
 
De ondergeschreven bekende ontvangen te hebben van den notaris Oniaerts een som van 
vijf en dertig guldens en zes stuivers in voldoening van zijnen rus koopdag. Actum 17 
oktober 1776. Merten Van De Weijer. 
 
Akte N°           20 juli 1779 
 
Testament:  in den naeme ons heere amen 
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Bij den inhoud dezer zij kennelijk dat op heden den 20ste juli 1779, voor mij notaris en 
getuigen compareerde Martinus Goor en Anna Catharina Stevens gehuwden en ingezeten 
van Oevel op “ den hout “, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante gezond, 
beiden hun verstand wel machtig, welke comparanten verklaarden gemaakt en geordonnerd 
te hebben dit hun tegenwoordig testament van laatste wille en aan alle dewelke zij 
testateuren bij deze casserende alle voorgaande testamenten voor deze datum gemaakt en 
gepasseerd. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde, met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan zij de haafelijke laten en maken 
aan elkaar in volle eigendom en aangaande hun erfelijke goederen daarvan 
verklaarde den eerstervende aan den laatst levende te laten en maken de volle 
touchte en gebruik gedurende zijn of haar leven en op den last dat ditto laatst 
levende in geval zij testateuren kinderen achterlaten samen verwekt dezelfde zal 
moeten alimenteren en houden tot een behoorlijke ouderdom of staat en alsdan 
te geven de legitieme portie der haafelijke goederen en dat hunne erfelijke 
goederen na hun dood zullen gaan volgens landsrecht en coustumen lokaal. 

Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Jan Soeten en Egidius Verstappen als 
getuigen aanzocht. 
 
Akte N°          27 september 1779 
 
Op heden den 27ste september 1779 voor mij notaris en getuigen compareerde Dimphna 
Peeters in huwelijk met Jan Meir en van dezelfde ten einde nabeschreven geautoriseerd zo 
zij verklaarde, Catharina Peeters in huwelijk met Jan Stijnen insgelijks van dezelfde 
geautoriseerd, Guilliam Leijsen in huwelijk met Maria Peeters, Jan Peeters en Anna 
Peeters in huwelijk met Peeter Verwerft allen erfgenamen van wijlen Peeter Peeters en 
Maria Wilms beiden overleden tot Noorderwijk, welke comparanten verklaarden bij deze uit 
kracht van consent en procuratie gezamenlijk door hun broer Peeter Peeters van op datum 
van 10 december 1779 onder zijn signature present getuigen verleden, gescheiden en 
gedeeld te hebben de erfelijke en immeubele goederen op hun gesuccedeerd en 
achtergelaten bij hun ouders en dat in de voegen en manieren navolgende: 
 
Eerst is bevallen aan Guilliam Leijsen in huwelijk met een vierde part in zekere hofstede 
met aangelegen erve, landerijen, weiden, heiden en beemden gestaan en gelegen tot 
Noorderwijk aan den condividenten ouders gecompareert hebbende pro indiviso het 
voorzegde vierde part met Peeter Ges cum suis, zijnde hetzelfde vierde part aan hem 
bevallen in de voegen en manieren hunne ouders hetzefde hebben verkregen bij koop en 
gelijk hij hetzelfde actueel in huur is bezittende. 
 
Ten tweede is aan Dimphna Peeters, Catharina Peeters, Peeter Peeters, Jan Peeters en 
Anna Peeters gezamenlijk en onder hun onverdeeld bevallen al de resterende erfelijke en 
immeubele goederen bij de voorzegde ouders boven en behalve het meer gemelde vierde 
part bestaande als nu in de eerste kavel achter gelaten ten ware en op welke plaatse 
gelegen en die bevonden zullen worden, zo nochtans dat Guilliam Leijsen voorzegd van 
zijne kavel zal moeten betalen tot egalering derzelfde aan deze tweede kavel en overzulks 
aan de andere condividenten gezamenlijk een som van vier honderd guldens courant, 
verklarende partijen condividenten hun daarmede vergenoegd en content te houden. 
 
Hebben partijen condividenten verklaard de waarde der gedeelde goederen niet te 
excederen de vijf en twintig honderd guldens courant tot voeging der Staten zegel. Aldus 
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gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan 
Baptist De Winter en Jan Janssens als getuigen.  
 
Inliggende folio: Op heden den 10 december 1779 soo hebben ick aen mijnen broeder en 

mijnen susters volle macht en procratie gegeven om te scheijen en te 
deijlen sonder dat  ick daer niet moet bij zijn om reden dat ick soo verre van 
hier wonne, in teckent der waerheijdt soo hebbe ick desen met mijnen 
naem ondertekent. Actum in Nodderwijck den 10 december 1779. Peeter 
Peeters tot ons gedaen in present als getuijgen Christiaen Bulckens en 
Peeter Bulckens.  

 
Depost is bevallen aan Catharina Peeters in huwelijk met Jan Stijnen zeker perceel land 
genaamd “ het pleckxen “ groot 130 roeden. Palende oost en zuid de straa, west Begijn 
Helsen en noord den loop, gelegen onder Noorderwijk en moet deze kavel aan de 
onverdeelde betalen en afgeven de som van honderd en vijftig guldens eens. Item is 
bevallen aan Anna Maria Peeters in huwelijk met Peeter Verwerft zeker perceel land 
genaamd “ het venneblock “ gelegen onder Herentals. Palende oost de straat, zuid en 
noord Amand Haverijns, west Jan Laureijs. Item een perceel genaamd “ het slept “ gelegen 
onder Olen. Oost meulder Verluijten, zuid den loop, west Henrick Peeters en noord ... en 
heeft deze kavel daarmede insgelijks haar gerecht part. Dit verklaarden te wezen hunne 
verdere deling ... blijvende de voorzegde goederen onverdeeld tussen Peeter Peeters, Jan 
Peeters en Dimphna Peeters. Present Guilliam Lijsen en Peeter Vermeerbergen. 
 
De ondergeschrevenen bekenden voldaan te zijn van G. Leijsen met een somme van vier 
honderd guldens tien stuivers contentum en te ontvangen ter zake van de hier bovenstaande 
scheiding en deling. Item van Jan Leijsen met een somme van honderd en vijftig guldens ter 
zake als voor deze. 11 oktober 1780. 
 
Akte N° 14         7 oktober 1779 
 
Op heden 7de oktober 1779 compareerde Jan Peeters zo in eigen naam als zich sterk 
makende voor Merten Meir en Peeter Van Hove respectieve zwagers ter ene zijde. 
Elisabeth Wouters weduwe Henrick Meir ter andere zijde, welke comparanten verklaarden 
overeen gekomen te zijn tot verkoop van zeker huis gestaan alhier in de Plaetse van Olen 
onder Tongerlo, bij de tweede comparant in touchte bezeten wordende en dat in de 
manieren hier volgende:  
 
Eerst zal de voorzegde weduwe uit de penningen van het voorzegde huis te proveniëren 
vooraf profiteren de som van vijftig guldens eens en de resterende penningen zullen 
geprofiteerd worden half door den eersten comparant cum suis en half door den tweede 
comparant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van mij notaris en 
Josephus Oniaerts. 
 
Condities en voorwaarden achtervolgens dewelke Elisabeth Wouters weduwe wijlen 
Henricus Meir, item Merten Meir, Jan Peeters in huwelijk met Anna Maria Meir en Peeter 
Van Hove in huwelijk met Maria Anna Meir, allen erfgenamen van wijlen den voorzegde 
Henrick Meir, op heden den 15de oktober 1779 aan de meest biedende publiekelijk zullen te 
koop stellen zeker huis met hof, gestaan en gelegen alhier in de Plaetse onder Tongerlo. 
Palende oost Joseph Douwen, zuid de straat, west de erfgenamen Michile Wilms en noord 
Catharina Heijns. Volgen de toelichtingen der verkoopsvoorwaarden.  
 
Aldus zijn deze condities publiekelijk voorgelezen op den dag, maand en jaar als voorzegd, 
present ... (leeg) ... 
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Op de voorzegde condities het huis en hof hier voor gemeld opgeroepen zijnde door mij 
notaris, heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Geeraerd Mertens om 
en mits een som van vijf honderd zes en twintig guldens en verklaarde daarop te stellen vier 
en twintig hoogen of verdieren, present Peeter Schmitz en Adriaen verbiest als getuigen. 
Dezelfde dag stelde Geeraerd Mertens alsnog zes hoogen, present ut ante. 
 
Op heden den 21ste oktober 1779 compareerde op het kantoor van mij notaris Gerard 
Mertens denwelke op de voorstaande condities, boven al de gestelde hoogen en verdieren 
alsnog vier hoogen te stellen. Present Fr. Wuijts en Adriaen Thoremans. Op heden 4 
november 1779 de kaars van ’s Herenwegen door den stadhouder dienaar Schoofs in 
collegio binnen Tongerlo ontsteken zijnde, zo is met den val en uitgang de zelfde koper 
gebleven van het voorzegde huis en hof, Geeraert Mertens voor de som van vijfhonderd zes 
en twintig guldens en vieren dertig verdieren. 
 
Akte N°          1 november 1779 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van dezen instrumente kennelijk zij eenieder dat op heden den eersten 
november voor mij notaris en getuigen compareerde Franciscus Heijlen en Cornelia Van 
Goubergen 14 gehuwden en ingezetenen van Olen, hij comparant liggende ziek te bed en zij 
comparante in goede gezondheid, beiden hun verstand gebruikend, welke comparanten 
verklaarden niet van deze wereld te willen scheiden alvorens hunne goederen gedisponeerd 
te hebben en daarom met wel bedachte zinnen gemaakt en geordonneerd te hebben dit hun 
tegenwoordig testament. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie ter discretie van de langstlevende van hun 
beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij de haafelijke effecten aan 
elkaar maken in volle eigendom op den last dat de laatst levende hun kinderen 
te samen verwekt eerlijk op te voeden en te alimenteren tot ze gekomen zijn tot 
een behoorlijke ouderdom en alsdan aan dezelfde te geven en te betalen de 
som van honderd guldens courant, egaal te verdelen en dat voor en in de plaats 
van hunne legitieme portie. Aangaande hun erfelijke en immeubilaire goederen 
daarvan verklaarde den eerst stervende aan de laatst levende te maken de volle 
touchte en gebruik zijn of haar verder leven lang. 

 
- Begeerden zij testateuren indien hun kinderen kwamen te overlijden, dat alle 

hunne na te laten goederen geen uitgezonderd zullen gaan en succederen aan 
zijne naaste vrienden en bloedverwanten staaksgewijs ter exclusie van de 
vrienden en bloedverwanten van haar testatrices, mits de vrienden en 
bloedverwanten van de testatrice aan degene der testatrices uitkerende een 
som van drie honderd guldens courant eens. 

Aldus gedaan en gepasseerd voor het ziekenbed van den testateur, ter presentie van 
Henrick Ooms en Henrick Coolkens geburen als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 16         5 november 1779 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 

 
 
14 Cornelia Van Goubergen tekende onderaan deze akte met Peeternel Van Goubergen  
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Bij den inhoud van dezen instrument van testament kennelijk zijn aan ieder dat op heden den 
vijfde november 1700 negen en zeventig voor mij Lambertus Hockx 15 in kwaliteit als 
onderpastoor te Olen present getuigen nagenoemd, compareerde den eerzame Martinus 
Van Oustaijen bejaarde jongman, inwoner van Olen en ziek liggende te bed, zijn verstand 
en memorie gebruikende, welke comparant verklaarde niet van deze wereld te willen 
scheiden alvorens zijn goederen gedisponeerd te hebben en heeft daarom gemaakt en 
geordonneerd dit zijn tegenwoordig testament en ordonnantie van laatste wille. Tevens 
casserende dood en te niet doende alle voorgaande testamenten en ordonantien van laatste 
wille voor deze datum gemaak. 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met den dienst 
en pieuse werken volgens gewoonte, maar denwelke hij wilde dat aan zijn 
vrienden en geburen die het uitvaart zullen bijwonen zal gegeven worden twee 
tonnen Diesters bier, met ieder eenen koek van eenen stuiver. 
 

- Item wilde en begeerde hij testateur dat er kort na zijn overlijden zullen 
gecelebreerd worden vijftig missen van requiem tot lafenis zijner ziel. 

 
- Item dat er twee gezongen missen zouden gecelebreerd worden in de kerk van 

Olen na dewelke zullen moeten uitgedeeld worden zeven loopen koren in 
gebakken brood aan de huisarmen van Olen die in dezelfde mis zullen 
tegenwoordig zijn en één in de kerk van Noorderwijk eensgelijks met het 
uitdelen van zeven loopen koren in brood als voorzegd. 

 
- Item prelegateerde hij testateur aan zijn zuster Elisabeth Van Oustaijen alzulke 

obligatie van drie honderd en vijftig guldens als hij testateurs tot last van 
dezelfde is hebbende met de achterstallige intresten die er mogelijke zouden 
zijn. Item prelegateerde hij aan zijn zuster Maria Van Oustaijen alzulke somme 
van vijf en twintig guldenscourant als hij testateur aan dezelfde zijne zuster 
hadde geschoten bij lening.  

 
- Dispositie van zijn resterende haafelijke en erfelijke goederen actien en 

kredieten, heeft hij testateur gelaten en gemaakt aan zijn zusters en broer en bij 
gebreke van hun aan hunne wettige descendenten staaksgewijs. Verklarende 
de waarde bij deze gedaan niet te excederen de somme van duizend guldens. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, voor het ziekenbed van de testateur, ter 
presentie van Egidius Goossens en Martinus Boonaerts geburen als getuigen tendeze 
aanzocht. 
 
Akte N°          6 november 1779 
 
Testament:  In den naeme ons heere 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 6de november 1779 voor mij J. Fr. Oniaerts in kwaliteit als notaris en present 
getuigen, compareerden Peeter ’t Seijen en Maria Elisabeth Mertens gehuwden en 
ingezetenen onder Tongerlo op “ de boshoeve “ beiden ziek liggende te bed, nochtans hun 
verstand en memorie gebruikende, welke comparanten verklaarden niet van deze wereld te 
willen scheiden alvorens hun goederen gedisponeerd te hebben. 
 

 
 
15 Lambertus Hockx, onderpastoor te Olen van 1771 tot 1781. 
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- Willende dat hun lichame bevgraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie ter discretie van de laatst levende van hun 
beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij eerst de haafelijke goederen 
maakten aan elkaar in volle eigendom op last en restrictie aan de laatst levende 
hun kinderen samen verwekt te alimenteren tot ze gekomen zijn tot zekere staat 
en alsdan aan ieder hetzelfde te geven en te betalen een som van honderd en 
zestig guldens in plaats van hun legitieme portie der haafelijke effecten. Latende 
bovendien aan hun jongste kind met name P. Josephus ’t Seijen alsnog een 
som van veertig guldens eens om redenen hun moverende bij forme van 
prelegaat. 

 
- Dispositie van hunne erfelijke goederen die zij ook aan elkaar maakten met volle 

touchte en gebruik gedurende zijn of haar verder leven en latende den 
eigendom aan hun kinderen samen verwekt. 

Aldus gedaan en gepasseerd voor de ziekenbedde van de testateuren, ter presentie van 
Adriaen Van Houdt en van Petrus Dassen bekende getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°          27 november 1779 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens welke # Matthijs Embrechts als last hebbende van 
Henrick Van Engelen inwoner en burger der stad en Vrijheid Turnhout op heden 27 
november 1779 aan de meestbiedende zal te koop stellen zeker perceel zaailand gelegen 
alhier onder Olen.  
 
Eerst word hetzelfde te koop gepresenteerd op conditie dat koper of laatste hooger zal 
moeten betalen alle onkosten ter zake van deze verkoop en Goedenisse te gerijzen als 
kerkgeboden, schrijven en passeren dezer conditie zegels, kaarsbrandinge, Goedenisse 
pontgeld ... etc. Aldus zijn deze condities publiekelijk voorgelezen present Guilliam Van Elst 
en Cornelius Cluijts. 
 
Op de voorzegde condities word te koop gesteld het voorzegde perceel. Palende oost 
Merten Bleirinckx, zuid Peeter Meir, west Jan Laenen en noord Cornelis Peeters, groot drie 
zillen. Reserveerde den verkoper korenpacht van den tegenwoordige bezaaidheid en het 
schaarhout daar op staande en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen 
Cornelis Peeters om en mits een som van twee honderd guldens en stelde daar op twaalf 
hoogen of verdieren. Compareerde Cornelis Maes en verklaarde alsnog twee hoogen te 
stellen. Eodem die stelde Cornelis Peeters alsnog twee hoogen. 
 
Op heden 13 januari 1780 de kaars van ’s Heerenwege bij consent van verkoper en koper 
ontstoken zijnde is met den uitgang derzelfde zonder enige verhoging koper gebleven de 
voorzegde Cornelius Peeters als commandant van Willebrord Van Genechten gelijk zij 
onderling alhier present verklaarden. Coram Amant Van Houdt, Adriaen Deckers, Peeter 
Cluijts, Peeter Smets en Peeter F. Mertens schepenen. 
 
Akte N°          20 december 1779 
 
Op heden den 20ste december 1779 compareerde voor mij notaris en getuigen Jan Frans 
Nuijts 16 in huwelijk met Catharina Smets inwoner van Buul, welke comparant bekende 

 
 
16 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Franciscus Naedts x Maria Catharina Smets, nr. 1705, pag. 
346  
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ontvangen te hebben uit handen van Peeter Josephus Naets in huwelijk met Livina Van Pé 
inwoners van Wiekevorst een som van drie honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker huis, hof en binnengeleg hem competerende 
gestaan en gelegen tot Buul zo en gelijk het aan hem is bevallen aan zijn vrouw bij scheiding 
en deling tegen haar zusters en broers. Item zeker perceel zaailand groot drie zillen ook tot 
Buul gelegen. Palende oost Frans Smets, zuid de straat, west Merten Daems en noord 
Peeter Van Linden.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Franciscus Smets en Henrick Smets als getuigen ten deze aanzocht.  
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Akte N° 1         15 januari 1779 
 
Op heden den 15de januari 1779 voor mij onderegschreven notaris en getuigen compareerde 
Maria Oijen weduwe Melchior Bertels inwoonster van Olen, welke comparante verklaarde 
na publieke oproepingen des dienaars, verkocht te hebben aan Jan Baptist Tessens ook 
inwoner van Olen zeker perceel kwebbe gelegen op “ het steen “ groot 80 roeden. Palende 
oost Jacobus Van Turnhout, zuid den loop, west Peeter Meir en noord Peeter Helsen, om en 
mits een som van negen en dertig guldens en vijf hoogen of verdieren doende. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, present Adriaen Joseph Oniaerts en Peeter Jennes als 
getuigen. 
 
Op heden den 12ste februari 1779 het voorzegde perceel kwebbe andermaal opgeroepen 
zijnde door mij notaris met consent van verkoopster en laatste hooger is hetzelfde bij 
eersten, tweeden en derden stokslag absoluut en zonder verdere verhoging voor de somme 
en hoogen als in de conditie verbleven aan J. B. Tessens eerste en laatste hooger, ter 
presentie van Adriaen Bellens en Jan Verboven als getuigen. 
 
Akte N° 2         4 februari 1779 
 
Op heden den 4de febrauri voor mij J. F. Oniaerts openbaar notaris en getuigen compareerde 
Adriaen De Ceuster, Joseph Dirckx in huwelijk met Maria Elisabeth De Ceuster, Anna 
Elisabeth De Ceuster, Peeter De Ceuster beiden bejaard en hunzelve zijnde en Adriaen 
De Ceuster en Henrick Boeckx beide geëede voogden over de minderjarige zoon wijlen 
Jan De Ceuster een Anna Maria Boeckx, welke comparanten verklaarden bij deze 
verhuurd te hebben aan Franciscus Wouters en Jenno Somers gehuwden en ingezetenen 
van Oosterwijk Tongerlo alhier present en in huur accepterende zeker hun eerste 
comparanten stede met huizinge, schuur, hof, landerijen, weiden, heiden en beemden zo en 
gelijk hunne comaparante ouders alle dezelfde hun competerende hebben bepachtert alles 
aan de huurders bekent en dat om en mits een som van zes en vijftig guldens jaarlijks voorlijf 
en twee en dertig veertelen goed en leverbaar koren Lierse maat jaarlijks. 
 
Item sal huerlinck te half meert aenveerden in ledigh of te onbesaait landt omtrent een ende 
halve zille op de vekemans hoeve naest den kerrewegh “ den ilsen dries “ groot een zille 
ende acht of negen ruggen op “ den vorsten dries “ met vier ruggen in “ het bremblock “ ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Heijlen en P. Fr. Oniaerts 
als getuigen. 
 
Compareerde ten deze mede Jan Van Castel inwoner van ILLe onder Tongerlo, welke 
comparant verklaarde zich als borg te stellen voor al de vervallen voorlijf en korenpachten. 
Actum dato als boven present Erasmus Schoof en Peeter Nuijens. 
 
Akte N° 3         18 januari 1779 
 
Op heden den 18de januari 1779 voor mij Joannes Fr. Oniaerts notaris en getuigen, 
compareerde Adrianus Bellens in huwelijk met Anna Catharina Peeters inwoners van 
Olen, welke comparant verklaarde bij deze opnieuw verhuurd te hebben aan Jan Verboven, 
alhier present en accepterende zeker zijn eerste comparants hofstede gelegen tot Meeren 
onder Olen, zo en gelijk dezelfde aan hem comparant nomine uxoris bij scheiding en deling 

Not. 6022: 1779  
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is bevallen met daar en boven een perceel hooiwas gelegen op “ den cauwaert “ aan hem 
huurling bekend en dat om en mits een som van vijftig guldens in voorlijf en acht en twintig 
veertlen koren jaarlijks en dat voor een termijn van zes jaren waarvan het eerste jaar zal 
ingang nemen van huizinge, hof, weiden, heiden, eussels en beemden, half maart 1780 en 
de van de landen tegen half oogst daarop volgende. 
 
Item sal den huerlinck mogen afrusschen seker parcheel genaemt “ den trek bemt “ gelegen 
onder Gheel. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Heijns en Peeter 
Jennens als getuigen. 
 
Akte N° 4         18 januari 1779 
 
Op heden den 18de januari 1779 voor mij Joannes Fr. Oniaerts en getuigen, compareerde 
Adriaen Franciscus Cluijts en Theresia Verboven gehuwden en ingezetenen van Olen, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Juffr. Anna Catharina 
Helsen Ignatiusdochter, begijntje op het begijnhof tot Herentals een som van honderd en 
vijftig guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ den haveren hof “ 
gelegen tot Gerheijen onder Olen, groot een half bunder. Palende oost de straat zuid den 
Intendent Bosquet, west Michiel Kenis en noord Cornelius Geerewaerts. Actum binnen 
Herentals, datum als boven, present Adrianus Verborgstadt en Jan Baptist Van Echelpoel als 
getuigen. 
 
Akte N° 5         18 januari 1779 
 
Op heden den 18de januari 1779 voor mij openbaar notaris en getuigen, compareerde 
Adriaen Franciscus Cluijts en Theresia Verboven gehuwden en ingezetenen van Olen, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Juffr. Van Kerckhoven, 
begijntje op het begijnhof tot Herentals en de kerkmeesteres aldaar een somme van vijftig 
guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ den biesakker “ 
gelegen achter Schaasbergen onder Olen. Palende oost Adriaen Douwen, zuid Merten 
Daems, west de erfgenamen P. Peeters en noord G. verachtert nomine uxoris. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Herentals op datum als boven, present Adrianus Verborgstadt en 
J.B.Van Echelpoel als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 6         3 februari 1779 
 
Op heden den 3de februari 1779 voor mij J. F. Oniaerts notaris en getuigen, compareerde 
Peeter Dils in huwelijk met Christina Goovaerts inwoners van Damseinde onder Westerlo, 
welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Geeraert De Winter 
Peeterssone inwoner van Noorderwijk, een som van drie honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel zaailand gelegen aan de Capelle ter 
Voort, groot een half bunder. Palende oost Jan Daems, zuid Amand Helsen, west Merten 
Verelst en Amant Helsen voorzegd en noord de Capellenwegh op Damseijnde gekomen van 
Merten Goossens nomine uxoris. Item zeker perceel erve groot één en een halve zille 
gelegen tot Damseijnde onder Westerlo. Palende oost Jan Daems, zuid Peeter Van De 
Bolck, west ... Taijmans en noord J. B. Jacobs.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Merten Verlinden en (Peeter) Josephus Verachtert als getuigen. 
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Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben het voorzegde kapitaal met den 
intrest tot op heden datum, deze consendeerde alvolgens in de cassatie. Actum Olen 24 juli 
1790. Geeraert De Winter. 
 
Akte N° 7         4 februari 1779 
 
Deze zegel diende voor twaalf stuivers aan het hier ingebonden manifest van Joannes 
Baptist De Win en Maria Catharina Heijlen gehuwden en ingezetenen van Oevel 
mitsgaders voor twaalf stuivers met de hierbij gevoegde zegel van vier stuivers aan het hier 
insgelijks ingebonden testament van Guilliam Heijlen weduwnaar wijlen Dimphna 
Verstappen inwoner van Noorderwijk ... 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kennelijk dat op heden den 4de 
februari 1779 voor mij notaris en getuigen compareerden Jan Baptist De Win en Maria 
Catharina Heijlen gehuwden en ingezetenen van Oevel, hij comparant liggende ziek te bed 
en zij comparante in goede gezondheid, beiden hun verstand en memorie in alles wel 
machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden niet van deze wereld te scheiden 
alvoor hun goederen gedisponeerd te hebben bij deze hun tegenwoordig testament en 
ordonnantien van laatste wille. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en de 
begrafenissen ter discretie van de laatst levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hunne tijdelijke goederen waarvan zij ten eerste de haafelijke 
effecten maakten aan elkaar in volle eigendom en aangaande hun erfelijke 
goederen hebben zij deze ook aan elkaar gemaakt met de volle touchte en 
gebruik gedurende zijn of haar leven op last dat de laatst levende hun kinderen 
samen verwekt eerlijk zal moeten opvoeden en alimenteren tot dezelfden 
gekomen zijn tot een competenten ouderdom en alsdan aan ieder dezelfde te 
geven een som van tien guldens en tien stuivers in plaats van hun legitieme 
portie der haeve ...  

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel voor het ziekenbed van den testateur, ter 
presentie van Jan Vleugels en Erasmus Schoofs als getuigen. Dit is het handmerk x van Jan 
Baptist De Win verklarende mits zijne ziekte niet anders te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 8         9 januari 1779 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbaar instrument van testament kennelijk zij en één igelijk dat 
op heden 9 januari 1700 negen en zeventig voor mij Joannes Franciscus Oniaerts notaris en 
getuigen compareerde Guilliam Heijlen weduwnaar wijlen Dimphna Verstappen inwoner 
van Noorderwijk, zijn verstand, memorie en vijf zinnen in alles machtig en gebruikende niet 
tegenstaande zijn onpasselijkheid, welke comparant verklaarde niet zonder testament uit 
deze wereld te scheiden en heeft daarom gemaakt en geordonneerd zijn tegenwoordig 
testament. 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een 
eerlijke en gepermitterde uitvaart ter discretie van zijn hierna te noemen 
executeur testamentair. 
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- Willende dat er kort na zijn overlijden zullen gecelebreerd worden vier honderd 
missen van requiem, te weten honderd in de kerk van Norderwijk, honderd door 
de paters Minderbroeders tot Herentals en honderd door den eerwaarde paters 
Augustijnen al daar en honderd door de paters Capucijnen tot Aarschot. 

 
- Item legateerde hij testateur aan Jan Peeters en Anna Maria Meir zijn 

huisvrouw zijn testateurs bedde peulink, oorkussens, sargie met andere 
toebehoren en dat voor hunnen goeden dienst en bijstand aan hem testateur 
bewezen in zijn ziekte.  

 
- Dispositie van al zijn resterende haafelijke als erfelijke goederen begeerde hij 

dat deze na zijn dood zullen gaan volgens landsrecht en coustume lokaal. 
 

- Kiezende voor uitvoerder van zijn testament de voorzegde Jan Peeters. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk voor het ziekenbed van den testateur 
present Franciscus Verstappen en Jan Luijmen geburen als getuigen hiertoe aanzocht. 
Guilliam Heijlen verklaarde mits zijne ziekte niet te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 9         6 februari 1779 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Jan Verboven Janssone op heden den 6de februari 17 
negen en zeventig door mij notaris zal verkopen enige percelen van erve gelegen onder 
oosterwijk Tongerlo zo en gelijk dezelfde in het verkopen van in hunne aanpalenden zullen 
worden gespecifieert met volgende condities: 
 
Eerst worden dezelfden verkocht in Brabants courant geld den schellink tot zeven stuivers ... 
etc. Op de voorzegde condities werd voor eerst te koop gesteld zeker perceel zaailand zijnde 
de juiste helft van “ de busselen “ groot omtrent een half bunder. Palende oost de 
wederhelft, zuid Peeter De Ceuster, west Adriaen Wouters en noord de weduwe en 
erfgenamen van meulder Verluijten op den last van servituut van weg naar het achterste ... 
heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Peeter Hemels om en mits 
een som van drie honderd en negen en vijftig guldens en verklaarde daarop te stellen twaalf 
hoogen of verdieren, ter presentie van Joannes F. Wuijts en Peeter Vermeerbergen. 
 
Op heden den 7de febrauri 1779 is gecompareerd Jan Geps en verklaarde op de hier 
voorstaande koop waarvan den handslag ontvangen is door Peeter Van Hemels, alsnog te 
stellen boven de voorzegde koops om tien hoogen of verdieren, ter presentie van Peeter De 
Smedt en Marten Bellens als getuigen. Op 21 febrauri compareerde Jan Geps en verklaarde 
alsnog te stellen twee hoogen, present Joannes Fr. Wuijts en P. F. Oniaerts. 
 
Ten tweede zo werd te koop gesteld de wederhelft van het voorzegde perceel. Palende oost 
de erfgenamen Guilliam Van Outsel, zuid P. De Ceuster, west de wederhelft en noord J. B. 
Taijmans en dat op last en restrictie als het voorgaande en heeft daarvan na langdurige 
roepen den handslag ontvangen Juffr. Anna Maria Helsen begijntje om en mits een som 
van drie honderd zeventien guldens en verklaarde daarop te stellen zeventien hoogen of 
verdieren, present Joannes Fr. Wuijts en Cornelis Cluijts als getuigen. Dezelfde dag 
compareerde Peeter Van Hemels en verklaarde asnog te stellen vijf hoogen. 
 
Ten derden werd te koop gesteld zeker perceel zowel land als heide gelegen aan de 
Oosterwijkse straat onder Tongerlo. Palende oost de straat, zuid Diels Goossens, west 
Peeter Meir en noord P. De Smet, groot twee zillen en half en heeft daarvan na langdurige 
roepen den handslag ontvangen Jan Mols om en mits een som van drie en zestig guldens 
en verklaarde daarop te stellen vier hoogen of verdieren, present J. Fr. Wuijts en Guilliam 
Verachtert. 
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Ten vierde werd te koop gesteld zeker perceel zowel heide als kwebbe gelegen onder 
Tongerlo, groot een half bunder, genaamd “ het ringelven “. Palende oost het straatje van 
Olen naar de baan, zuid de grote baan, west Peeter De Ceuster en noord Geeraert Wouters 
nomine uxoris en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen ... akte is niet 
verder geschreven ...  
 
Akte N° 10         8 februari 1779 
 
Op heden den 8ste februari 1779 compareerde voor mij notaris Barbara Peetermans in 
huwelijk met Jan Verachtert inwoonster van Oevel, welke comparante verklaarde te 
lauderen en te approberen alzulke acte van gift onder levenden als zij comparerende voor 
den notaris Eg. Oniaerts en zekere getuigen van datum 26 febrauri 1775 heeft verleden en 
gemaakt ten behoeve van Martinus Wolfs en zijn huisvrouw dan alzo zij beiden den zelven 
act deze voorzegde donataris en zijn huisvrouwe hadde belast met vijf en twintig guldens 
aan ieder der kinderen van Cornelis Van Eeckhout te betalen na de dood van haar 
comparante en haar man en dat zij haar daarover alsnu naarder bedacht en beraden heeft 
zo verklaarde zij comparante om reden haar daartoe moverende, de voorzegde Martinus 
Swolfs en zijn huisvrouw te ontlasten van den voorzegde last van vijf en twintig guldens aan 
ieder der zes kinderen van Cornelis Van Eeckhout voorzegd en dezelfde som te laten ten 
behoeve van de voorzegde donatarissen. 
 
Aldus gedaan binnen Oevel, ten woonhuize van de comparante, ter presentie van Josephus 
Doos en Martinus Dresselaers als getuigen. 
 
Akte N° 11         17 februari 1779 
 
Op heden den 17de februari 1779 voor mij notaris en getuigen, compareerde Jan Verboven 
Janssone inwoner van Olen, welke comparant verklaarde bij en mits deze getransporteert en 
in volle eigendom overgegeven te hebben aan Peeter Dils en Christina Govaerts 
gehuwden ingezetenen van Damseinde onder Westerlo alhier beide present en 
accepterende om en mits een som van vier honderd guldens courant zeker perceel zaailand 
gelegen tot Damseinde onder Westerlo, groot anderhalve zille. Palende oost Peeter Van 
Outsel, zuid den acceptant, west Peeter Hijlen en noord Jan Verhaert. Op welke voorzegde 
som van vier honderd guldens hij transportant alreeds bekende ontvangen te hebben een 
som van honderd guldens courant. Actum binnen Olen op het kantoor van mij notaris, 
present Adriaen F.Oniaerts en P. F. Oniaerts, getuigen. 
 
Akte N° 12          7 april 1779 
 
Testament:   In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrumente van testament kennelijk zijn en één iegelijk 
dat op heden den 7de april 1779 voor mij notaris en getuigen compareerden Maria Elisabeth 
Helsen en Peeter Bleirinckx gehuwden en ingezetenen van Meeren jurisdictie van Olen, zij 
comparante enigszins ziek liggende te bed en hij comparant in goede gezondheid en beiden 
hun verstand wel machtig, welke comparanten verklaarden niet van deze wereld te scheiden 
zonder hun goederen gedisponeerd te hebbe. 
 

- Bevelende overzulks eerst 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. Willende dat er kort na hun 
overlijden zullen gecelebreerd worden twintig missen van requiem tot lafenis 
hunner zielen. 
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- Dispositie van al hun tijdelijke goederen waarvan zij de haafelijke als erfelijke en 
al wat voor haave en erve kan gecensieert worden waar en wat plaatse gelegen 
niets uitgezonderd nog gereserveerd hebben zij testeuren alle en iegelijk 
dezelfde gelaten aan elkaar in volle eigendom. Willende dat na de dood van den 
laatstlevende den overschot van hun na te laten goederen zal gaan en 
succederen volgens landsrecht en coustumen lokaal. 

Aldus gedaan en gepasseerd tot Meeren onder Olen ten woonhuize en voor den bedde van 
de testatrice, ter presentie van Adriaen Deckers en Cornelis Cluijts geburen als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13         19 april 1779 
 
Op heden den 19de april 1779 vor mij notaris en getuigen, compareerde Peeter Heijlen in 
huwelijk met Elisabeth Hendrickx beide gehuwden en ingezetenen van Morkhoven tot 
Broeckhoven aldaar, welke comparent verklaarde verhuurd te hebben aan zijn zoon 
Nicolaes Heijlen alhier present en de huur accepterende dat te weten zijn comparants huis, 
stal, schuur, hof, weiden, heiden en beemden zo en gelijk hij huurling hetzelfde actueel 
bewoond en cultiveert om en mits een som van vijftig guldens in voorlijf jaarlijks en twintig 
veertelen koren goed en leverbaar Lierse maten en zo voor een termijn van zes jaren. 
 
Item reserveert den verhuerder de caemer met den achter uijtgank ende provisie van 
pottagie uijt den hof te haelen mitsgaders provisie van botermelck en soete melck voor hem 
ende zijne vrouwe hun leven gedurend, sonder dat hij huerlinck daer voren iets sal comen 
vraegen ofte corten, ende naer hem verhuerder ende vrouwe dood sal hij heurlinck daer van 
vrij wesen ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Franciscus Wuijts en Peeter Jennes als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 14         24 april 1779 
 
Op heden den 24ste april 1779 voor mij notaris en getuigen, compareerde Jan Peeters en 
Anna Maria Meir gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw Adriana Van Der Vloeten begijntje op het 
begijnhof tot Herentals een som van twee honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand hun comparante huizinge, hof en aangelegen erve 
gestaan en gelegen op Schremen haege onder Noorderwijk, groot omtrent de vijf en twintig 
roeden. Palende oost de straat, zuid Jan Baptist Callaers, west dezelfde en Adriaen Bekers 
en noord de straat. Compareerde ten deze mede Martinus Meir actueel inwoner der stad 
Herentals welke verklaarde zich als borg te stellen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, present Jacobus Bruls en Jan 
Baptist Bollangiers burgers der stad Herentals. 
 
Akte N° 15          1 mei 1779 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Peeter Geuens en Arnoldus Consalis als in huwelijk 
met Theresia Berré op heden den eerste mei 1779 publiekelijk zullen verkopen zeker 
perceel erve gelegen alhier onder Olen aan de straat op Noorderwijk Palende oost P. De 
Smedt, zuid Guilliam Verachtert nomine uxoris, west G. Laenen erfgenamen en noord de 
voorzegde straat met het land oostwaarts, groot een derdel en dat op verdere condities. 
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Eerst word hetzelfde verkocht in courant geld op den last dat de kopers zullen moeten 
betalen alle kosten ter zake ... Aldus zijn deze condities publiekelijk voorgelezen ten dage, 
maand en jare als voorzegd. 
 
Op de voorzegde condities het voorzegde perceel opgeroepen zijnde, heeft na langdurige 
roepen des dienaar als van mij den handslag ontvangen Jan Mols om en mits een som van 
drie honderd en vijf guldens en verklaarde daarop te stellen zestien hoogen of verdieren. 
Present J. F. Wuijts en Jan Verboven. Deze akte werd mede ondertekend door Anna 
Daems.  
 
Op heden den 20ste mei 1779 de kaars van ’s heeren wegen bij consent van verkopers en 
koper ontstoken zijnde is met den uitgang der zelfde zonder enige verdere verhoging den 
voorzegde Jan Mols koper gebleven voor de som en verdieren als bovenstaande. Coram de 
respectieve schepenen van Olen. 
 
Akte N° 16          20 mei 1779 
 
Op heden den 20ste mei 1779 voor mij notaris en getuigen, compareerde Jan Mols en Maria 
Catharina Douwen, gehuwden en ingezetenen van Olen, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben uit handen van Anthonius Helsen, borger inwoner der stad Herentals 
en voor en in den naam van Anna Maria Bellens weduwe Adriaen Meir een som van twee 
honderd guldens. 
 
Comparant stelde speciaal te pand zeker perceel erve zijnde vrij goed, gelegen onder Olen. 
Palende oost Sieur P. De Smedt, zuid Guilliam Verachtert, west Geert Laenen erfgenamen 
en noord de straat op Noorderwijk, groot een derdel. Item en tot slot een perceel erve 
genaamd “ het magrietkens “ insgelijks tot Olen gelegen. Palende oost en west de 
erfgenamen Wilm Meir, zuid een straatje en noord Jan Baptist Roosbroeckx insgelijks vrij en 
onbelast. Aldus gedaan binnen Herentals datum als boven, present Henrikus Moorkens en 
Henrick Van Turnhout. 
 
Het bovenstaande kapitaal van twee honders guldens is door Jan Mols gerestitueerd met 
den intrest aan Anthonis Helsen blijkens dezelfde vereffening alhier gevoegd. Dus komt 
dezelfde daarmede te cesseren dood en teniet te zijn nu en ten eeuwigen dagen. 
 
Akte N° 17          23 mei 1779 
 
Op heden den 23ste mei 1779 voor mij notaris en getuigen compareerden Peeter Verbiest en 
Adriaen Beirinckx als in huwelijk met Anna Catharina Verbiest en Geeraerd Verbiest 
allen inwoners van Gragen (Gerhagen) onder Olen, welke comparanten bekenden 
gezamenlijk ontvangen te hebben uit handen van Peeter Martien Janssens een som van 
twee honderd guldens tot last van hun comparanten gezamenlijk en de resterende vijftig 
guldens tot last van hem eerste comparant. 
 
Zij comparanten stelden speciaal tot pand voor de honderd guldens, zeker perceel erve 
genaamd “ de spage “ groot 2 en en halve zille gelegen tot Gerhagen. Palende oost de 
erfgenamen Jan Meir, zuid Jan Verbiest, west Christiaen Bulckens en noord Adriaen Menten 
erfgenamen en voor de andere honderd guldens zeker perceel genaamd “ het edeken “ 
groot 80 roeden. Palende oost Anna Elisabeth Janssens, zuid de straat, west Henrick 
Menten en noord P. Mertens insgelijks gelegen onder Olen. Aldus gedaan binnen Olen, 
present J. F. Wuijts en Norbert de Backer als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter Verbiest de som van 
twee honderd guldens courant in de voorzegde obligatie begrepen consenterende alvolgens 
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in de cassatie der zelfde obligatie. Actum 14 juni 1788 met den intrest van dien. Peeter 
Martien Janssens. 
 
Akte N° 18          27 mei 1779 
 
Op heden den 27ste mei 1779 voor mij notaris en getuigen compareerden Henrick Smedts 
zo in eigen naam als in kwaliteit van beëdigde voogd der wezen wijlen Maria Anna Smedts 
verwekt met Peeter Verdonck ten dieneinde bijgestaan van Peeter Huijpens schepene van 
Geel als voogd uit de wet. Item Franciscus Smedts insgelijks zo in eigen naam als voogd 
der wezen achtergelaten der voorzegde Anna Maria Smets verwekt in tweede huwelijk met 
Franciscus Berré ten dieneinde bijgestaan van Peeter Van De Perre beëdigde voogd over 
dezelfde ter assistentie van ditto Peeter Huijpens als voorzegd. Item Adriaen Van 
Genechten als in huwelijk met Maria Smets, item Elisabeth Smets en Catharina Smets 
beide bejaard en hun zelve zijnde voor zoveel nodig bijgestaan met mij notaris, allen 
erfgenamen wijlen Anna Heijlen en Jan Smets overleden beiden tot Buul onder Olen, welke 
comparanten verklaarden onderling na rijp beraad en voorgaand advies en schattatie van 
mannen hun des verstaande gescheiden en gedeeld te hebben bij blinde loting in zes kavels 
onder de letters A, B, C, D, E en F alle en de igelijke de erfelijke goederen bij de voorzegde 
hunne ouders achter gelaten en gesuccedeerd. 
 
De eerste kavel sub. littera A bestaat in het groothuis, de schuur, de helft van het binnenblok 
Langels doorgaande van den oosten naar den westen door den hof straatwaarts uit. Palende 
dezelfde helft oost Peeter Verlinden, zuid Merten Daems, noord de wederhelft of tweede 
kavel zo nochtans dat de plaatse tussen het groot huis en het klein huis zal zijn half aan 
deze kavel en half aan de tweede kavel en dat den put op dezelfde plaats liggende zal 
wezen gemeen tussen de eersten en tweeden kavel, mits dezelfde gelijkelijk te 
onderhouden. Item is tot deze kavel gevoegd een heide gelegen aan “ den trapbergh “ groot 
omtrent de vijf zillen en moet deze kavel betalen en afgeven aan de vierde kavel een som 
van zeven en veertig guldens eens en is bij blinde loting bevallen aan Catharina Smets 
jonge dochter. 
 
De tweede kavel sub. littera B, bestaat in het klein huis met het hofke daaraan met de helft 
van het binnenblok noordwaarts. Palende hetzelfde ook Peeter Verlinden, zuid de eerste 
kavel en noord Jan Van Hove. Item zeker perceel zaailand groot een derdel genaamd “ de 
leente “. Palende oost Lisabeth Wouters, zuid devijfde kavel, west Peeter Verlinden en 
noord Merten Daems. Item zeker perceel genaamd “ de stockheijde “ groot een half bunder. 
Palende oost Henrick Nijers, zuid Peeter Marten Soeten, west Peeter Pauwels en noord de 
straat. Item een heide genaamd “ de slepheijde “ gelegen aan de Broeckstraat, groot een 
half zille, oostwaarts aan den dijk en moet deze kavel afgeven en betalen aan de vierde 
kavel en som van acht guldens en is bij loting als voorzegd bevallen aan Maria Smets in 
huwelijk met Adriaen Van Genechten. 
 
De derde kavel sub. littera C bestaat in zeker perceel genaamd “ de halfheijde “ groot 150 
roeden. Palende oost Diel Doos erfgenamen, zuid Merten Daems, west Henrick Van Hove 
en noord de straat. Item zeker perceel zaailand genaamd “ de torfputten “ groot 140 roeden. 
Oost Diel Doos erfgenamen, zuid Henrick Stijnen, west Peeter Verlinden en noord N. M.Van 
Genechten en moet deze kavel trekken an de vijfde kavel twee en twintig guldens en vijf 
guldens van de zesde kavel en is deze kavel bevallen bij loting aan Henrick Smets 
jongman. 
 
De vierde kavel sub. littera D bestaat in zeker perceel zaailand genaamd “ de langels “ groot 
een derdel. Palende oost Amand Van Hout, zuid Adriaen Franciscus Cluijts, west Jan 
Verlinden en noord den loop. Item een perceel hooiwas gelegen in het gebroekt onder Geel, 
groot een zille. Palende oost P. Peeters, zuid Jan Van Doninck, west ... (leeg) en noord de 
Nete. Item een perceelken heide groot een halve zille. Palende oost Merten Wolfs, zuid N. 
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M. Van Genechten nomine uxoris, west Peeter Verlinden en noord P. M. Soeten en moet 
deze kavel trekken een som van zeven en veertig guldens eens van de eerste kavel en van 
de tweede kavel acht guldens en van de zesde kavel zeventien guldens samen twee en 
zeventig guldens en is deze kavel bij loting bevallen aan Elisabeth Smets jong bejaarde 
dochter. 
 
De vijfde kavel sub. littera E, bestaat in het part van de grote perceel erve oostwaarts, belast 
met een loopen koren aan de kerk van Olen jaarlijks en gelijk hetzelfde op heden is 
geportageert en gepaald in twee delen, groot dit deel omtrent de vier zillen. Palende oost 
Merten Belmans, zuid de straat, west het ander deel (zesde kavel) en noord de tweede kavel 
en moet deze kavel afgeven en betalen aan de derde kavel twee en twintig guldens en is 
deze kavel bevallen aan Franciscus Smets. 
 
De zesde kavel sub.littera F, bestaat in het ander deel van de voorzegde grote plack erve. 
Palende oost het ander deel of vijfde kavel, zuid de straat, west Merten Daems en noord 
Peeter Verlinde, groot salvo justo drie zillen en moet deze kavel betalen en opleggen aan de 
derde kavel vijf guldens eens en zeventien guldens aan de vierde kavel en is deze kavel 
bevallen bij loting aan de wezen van Maria Anna Smets.  
 
Item is door partijen condividenten geconditioneerd dat zij gelijkelijk malkanderen zullen 
moeten helpen kwijten en afdragen al de schulden die op de voorzegde goederen zullen 
bevonden worden. Aldus gedaan tot Buul onder Olen, ter presentie van Merten Daems en 
Peeter Verlinden getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 19          19 juni 1779 
 
Op heden den 19de juni 1779 voor mij notaris en getuigen, compareerden Adriaen Beirinckx 
in huwelijk met Anna Catharina Verbiest inwoners van Gerhaegen jurisdictie van Olen, 
welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Hoes inwoner van 
Meeren een som van twee honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speicaal tot pand zeker perceel zaailand als heijde genaamd “ de scham 
braek “ groot 300 roeden, gelegen tot Meeren onder Olen. Palende oost Merten Bleirinckx, 
Merten Laenen en anderen, zuid de straat, west Merten Laenen en noord den secretaris 
Moortgat. Item zeker perceel zaailand gelegen aan “ de velveken “ onder Geel, groot 170 
roeden. Palende de kinderen Michiel Verspringelen zuid de straat, west de kinderen Michiel 
Verspringelen en noord Guilliam Laureijs. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
P. F. Oniaerts en Peeter De Ceuster als getuigen. 
 
Akte N° 20          26 juni 1779 
 
Op heden den 26ste juni 1779 voor mij notaris en getuigen compareerde Jan Van Bijlen in 
huwelijk met Maria Goverts inwoners van Schobroek onder Westerlo, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Diels ook inwoner van 
Schobroek, een som van honderd en vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zijn comparants kindsgdeelte gelegen tot Schobroek 
onder Westerlo voorzegd op hem verstorven en gesuccedeerd met het afsterven van zijn 
moeder Susanna Van Dijck en in touchte bezeten wordende bij Peeter Van Bijlen zijn 
comparants vader. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, 
ter presentie van Peeter F.Oniaerts en Adriaen Josephus Oniaerts als getuigen. 
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Akte N° 21         13 juli   1779  
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrumente van testament kennelijk zij één iegelijk dat op 
heden den 13de juli 1779 voor mij notaris en getuigen, compareerde Franciscus Tops en 
Maria Anna Kenis gehuwden en ingezetenen van Rossum onder Noorderwijk, hij comparant 
ziek liggende te bed en zij comparante in goede gezondheid, nochtans beiden hun verstand 
en memorie in alles wel gebruikend, welke comparanten verklaarden niet van deze wereld te 
willen scheiden zonder van hunne goederen gedisponeerd te hebben. 
 

- Beveelden overzulks eerst en vooral dat hun lichamen zouden begraven worden 
in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar staat alles ter discretie van den 
laatst levende van hun beiden. 
 

- Item wilde hij testateur dat al zijn lijnwaad tot zijne lijve gediend hebbende kort 
na zijn overlijden zal worden verkocht en dat de penningen daarvan te 
proviniëren zullen gebruikt worden en daarvoor zullen gecelebreerd worden 
missen van requiem door de eerwaarde paters Minderbroeders tot Herentals tot 
zijn testateurs ziele lafenis. 

 
- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel de haafelijke als de 

erfelijke goederen aan elkaar gemaakt hebben in volle eigendom en volle 
touchte en gebruik en dat tot dat hun kind samen verwekt zal gekomen zijn tot 
den ouderdom van vijf en twintig jaren. Willende hij testateur nochtans in geval 
van zijn vooraflijvigheid dat zijn vrouw de testatrice in deze, van de preveneu 
van zijn achter te laten erfelijke goederen jaarlijks zal profiteren de som van vijf 
en twintig guldens in den verstaande nochtans zij zulks en zoude nodig hebben 
tot levens middelen en zonder dat niet en zoude kunnen sustineren, latende den 
eigendom van al dezelfde erfgoederen aan hun kind samen verwekt, hetwelke 
de laatstelevende zal gehouden zijn te alimenteren, houdende ziek en gezond 
tot dat hetzelfde zal zijn gekomen tot een geaprobberden staat of ouderdom van 
vijf en twintig jaren en alsdan aan hetzelfde te geven en te betalen de som van 
twee honderd en vijftig guldens eens voor en in de plaats van zijn legitieme 
portie der haave, willende bovendien de testeuren dat al hunne obligatoire 
renten zo actieve als passieve zullen hebben den nature al of dezelfde op 
erfgoederen waren geraliseert en geaffecteert voor heer en hof competent. 

Aldus gedaan en gepasseerd tot Rossum onder Noorderwijk, ter presentie van Jan Van Der 
Veken en Merten Vervoort geburen der testateuren als getuigen aanzocht. 
 
Akte N° 22          16 juli 1779 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrumente van testament kennelijk zij en één iegelijk dat 
op heden den 16de juli 1779 voor mij notaris en getuigen, compareerden Peeter Heijlen en 
Elisabeth Janssens gehuwden en ingezetenen van Damseinde jurisdictie van Westerlo, 
den comparant ziek liggende te bed en zij comparante in goede gezondheid, nochtans 
beiden hun verstand en memorie in alles wel gebruikende, welke comparanten verklaarden 
niet van deze wereld te willen scheiden zonder van hunne goederen gedisponeerd te 
hebben. 
 

- Recommanderen overzulks eerst en vooral hunne zielen zo haast die bij de wille 
Godts uit hun lichamen zullen komen te scheijden en aan Godts Almachtig dat 
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hunne lichamen ter gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar staat en 
conditie zullen begraven worden. 
 

- Willende tot dien na ieders aflijvigheid zullen gecelebreerd worden vijf en twintig 
missen van requiem. 

 
- Dispositie van hunne tijdelijk erfgoederen, prelegateerden zij testateuren aan 

hun jongste zoon met naam Peeter Franciscus Heijlen hun testateuren huis, 
hof en binnenblok bij hun actueel bewoond en bepachterd wordende op last van 
eene rente van honderd en vijftig guldens daarop gerealiseerd, staande ten 
behoeve van de H. Geest tafel van Olen.  

 
- Item prelegateerden daar en boven alsnog aan dezelfde hun zoon zeker perceel 

weide, groot omtrent een zille gelegen alhier tot Damseinde gekomen ten dele 
van Adriaen Van Hout bij koop tegen des zelfs erfgenamen. Palende oost ... 
Taijmans, zuid de erfgenamen Jan Goverts, west Amand Helsen en noord 
Peeter Dils Peeterssone en dat in recompens van goeden dienst die dezelfde 
hunne zoon aan de testeuren heeft bewezen en gedaan, als op dat den zelven 
aan hunne andere kinderen zou gelijk wezen en gerecompenseert over hetegen 
door dezelfden alreeds genoten. 

 
- Dispositie van hun resterende goederen maakten zij testateuren deze aan 

elkaar waaronder de haafelijke goederen op den last nochtans dat ditto laatst 
levende zal verobligeerd wezen aan ieder van hun kinderen samen verwekt uit 
te geven en te betalen een som van tien guldens en tien stuivers eens voor en 
de plaats van hunne legitieme portie van de haafgoederen en aangaande hunne 
erfelijke en onroerende goederen daarvan maakten zij testateuren deze ook aan 
malkanderen met de volle touchte en gebruik, latende den eigendom der zelfde 
aan hun kinderen samen verwekt hoofde gelijk. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van den testateur, ter presentie van Jan Baptist 
Dils en Peeter Dils als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 23          17 juli 1779 
 
Op heden den 17de juli 1779 voor mij notaris en getuigen compareerden Jan Daems en 
Maria Catharina ’t Seijen gehuwden en ingezetenen van Damseinde onder Westerlo, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Martinus Daems inwoner van 
Buul onder Olen een som van vier honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand hun comparants huis, hof en binnenblok gelegen tot 
Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, groot drie en een halve zille. Palende oost Maria Boeckx 
weduwe Peeter Heijlen, zuid ’s Heerenstraat, west Marten Verstappen en Guilliam Matthijs 
en noord hun eigendom. Item zeker perceel beemd bebouwd met een schuur, gelegen aan 
het voorzegde huis. Oost Mr. Jacobus Wilms, zuid Juffrouwe Cools begijn tot Turnhout, west 
de erfgenamen van den notaris Oniaerts en Marten Verboven en noord de straat. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Franciscus Gepts en Peeter Vermeerbergen als getuigen. 
 
Akte N° 24          17 juli 1779 
 
Op heden den 17de juli 1779 voor mij notaris en getuigen, compareerden Franciscus Gepts 
in huwelijk met Anna Elisabeth Tubbeeckx inwoners van Noorderwijk op “ den deupt “, 
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welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter Vermeerbergen 
en Elisabeth Van Passel gehuwden een som van drie honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel zaailand gelegen op “ den deupt “ 
onder Noorderwijk, groot een en een half zille. Palende oost pachter Van Reusel, zuid 
dezelfde, west de kinderen P. Buijens koster tot Poederlee en noord de straat. Item zeker 
perceel zaailand als bos groot drie zillen genaamd “ het gerlemans bosch “ gelegen op “ de 
deupt “ aldaar. Palende oost Peeter Witvrouwen erfgenamen, zuid Elisabeth Van Dijck, west 
de erfgenamen Peeter Witvrouwen en noord de erfgenamen Peeter Buijens voorzegde. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Martinus Daems en Jan Daems als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Den ondergeschrevene bekende mits deze ontvangen te hebben van Franciscus Gepts het 
voorzegde kapitaal van drie honderd guldens met den intrest tot op heden datum, zodat 
achtervolgend de voorzegde obligatie daarmede komt te cesseren dood en teniet te zijn nu 
en ten eeuwige dage. Actum Olen den 24 juli 1785. Peeter Vermeerbergen. 
 
Akte N° 25         2 augustus 1779 
 
Op heden den tweeden augustus 1779 voor mij notaris en getuigen, compareerden Peeter 
Verbiest, Ludovicus Verbiest en Henricus Verbiest allen kinderen van en erfgenamen 
wijlen Catharina Dekkers en Peeter Verbiest, welke comparanten verklaarden tot akkoord 
gekomen te zijn over de achtergelaten erfgoederen van wijlen hun ouders, als over degene 
na de dood van hunne ouders op hun gesuccedeerd met het afsterven van hun zuster 
Elisabeth Verbiest in de voegen en de manieren hier volgende te weten. 
 
Dat Hendrikus Verbiest zal hebben en behouden in eigendom voor hem en nakomelingen 
zeker perceel land actueel beplant met elsen plantsoen, groot omtrent een half bunder 
gelegen tot ILLe jurisdictie van Tongerlo. Palende oost Mattheus Sameijs, zuid Jan Verbiest, 
west Emanuel ’t Seijen en noord Peeter Helsen erfgenaam. Item zekere heide genaamd  
“ den teunus berghe “ gelegen insgelijks onder Tongerlo. Palende oost de straat, zuid ... 
(leeg), west Henrick De Bakker en noord Jan Baptist Matthijs. 
 
Dat aan Ludovicus Verbiest zal zijn in eigendom zeker perceel land, groot een half bunder. 
Palende oost en zuid den Besloten Hove van Herentals erve, west de straat en noord een 
heide, op den last van te betalen alle achterstallige lasten en chijnsen en daar en boven te 
betalen aan Peeter Verbiest eerste comparant in deze een som van vijftien guldens die 
dezelfde Peeter Verbiest mits deze bekende ontvangen te hebben. Item zal Henrikus 
Verbiest moeten opleggen en betalen aan Ludovicus Verbiest een som van vijftien 
guldens en vijftien stuivers eens en aan Peeter Verbiest een som van achtien guldens acht 
stuivers. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter Fr. Oniaerts en Adriaen Josephus Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 26         18 augustus 1779 
 
Testament:   In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij één iegelijk dat op 
heden den 18de augustus 1779 voor mij notaris en getuigen compareerde Anna Maria 
Peeters en Jan Baptist Wouters gehuwden ingezetenen van Strateneijnde, zij comparante 
ziek liggende te bed en hij comparant in goede gezondheid, beide hin verstand en memorie 
wel machtig en gebruikende welke comparanten verklaarden niet zonder testament van deze 
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wereld te scheiden en hebben met wel bedachte zinnen gemaakt en geordonneerd dit hun 
tegenwoordig testament. Doende revocerende, casserende en te niet doende alle 
voorgaande testamenten en ordonantien van laatste wille voor dato dezer gemaakt of 
gepasseerd. 
 

- Recommanderen overzulks eerst vooral hunne zielen wanneer die bij de wille 
Godts uit hun lichaam komen te scheiden ter gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart naar staat en conditie zouden begraven worden. Willende tot dien na 
hun overlijden gecelebreerd te worden zes missen van requiem. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen waarvan zij de haafelijke effecten aan 
elkaar maken ... aan den langstlevende in vollen eigendom en uitgenomen 
ingeval zij kind of kinderen kwamen achter te laten, de legitieme dezelfde den 
eerstervende of de laatstlevende daarin instituerende met volle recht van 
institutie. 

Aldus gedaan en gepasseerd tot Strateneijnde onder Westerlo, ten huize van den 
testateuren, ter presentie van de heer Jacobus Van Pé (Pee) inwoner van Wiekevorst en 
Jacobus Hijlen inwoner alhier. 
 
Akte N° 27         24 augustus 1779 
 
Deze zegel dient voor twelf stuijvers aen het hier ingebonden testament van Jan Herremans 
Janssone inwoonder van Boekel gehucht onder Oolen, mitsgaeders voor gelijke twelf 
stuijvers aen het hier insgelijkx ingebonden testament van Anna Catharina Bekers, jonge 
bejaarde dochter respectievelijk overleden op 20 februari 1779. 
 
Testament:  In den naeme Godts amen. 
 
Bij den inhoud dezer kennelijk zij een ieder dat op heden den 24ste augustus 1779 voor mij 
notaris en getuigen, compareerde den eerzame Jan Hermans Janssone inwoner van Boekel 
gehucht en jurisdictie van Olen, ziek liggende naar den lichaam maar nochtans zijn verstand 
en memorie wel machtig verklaarde bij deze niet van deze wereld te scheiden alvorens zijn 
goederen gedisponeerd te hebben. 
 

- Eerst beveelde hij dat zijn lichaam in gewijde aarde zou begraven worden met 
een eerlijke uitvaart naar staat en conditie en dat er kort na zijn overlijden 
zouden gecelebreerd worden honderd vijftig missen van requiem tot lafenis van 
zijn ziel. 
 

- Dispositie van zijn goederen waarvan hij eerst de haafelijke effecten heeft 
gemaakt aan zijn zuster Dimphna Herremans bij hem wonende in volle 
eigendom en op last van te betalen het hier voor gestelde uitvaart missen en 
andere pieuse werken. 

 
- Komende tot de dispositie van zijn erfelijke goederen heeft hij testateur gelaten 

en gemaakt aan de kinderen of verdere decendenten bij representatie 
staaksgewijs van wijlen zijn broer Peeter Hermans voor de ene helft en aan de 
kinderen of verdere decendenten staaksgewijs van zijn zuster Dimphna 
Herremans voorzegde op de andere helft in volle eigendom waarvan zijn zuster 
Dimphna Herremans op dezelfde zijn onroerende goederen zal hebben en 
behouden de touchte en gebruik gedurende haar leven, willende hij testateur dat 
al zijn obligatoire renten zullen hebben den natuur al of dezelfde op zijn erfelijke 
goederen waren gerealiseerd voor heer en Hof competent dan dat zijne 
voorzegde zuster daar van zal gehouden wezen te betalen de jaarlijkse te 
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vervallen intresten, gelijk hij testateur ook wilde dat zijn onroerende goederen in 
de welke hij niet is gegoed en geërft den natuur zullen hebben van erfgoed. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateur voor zijn ziekenbed, ter 
presentie van J. P. Schmitz inwoner van Olen en Jan Fr. Wouters ingezetene gebuur alhier 
als getuigen. 
 
Akte N° 28         20 februari 1779 
 
Testament:   in den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud dezer kennelijk zij een ieder dat op heden den 20ste februari 1779 voor mij 
notaris en getuigen, compareerde Anna Catharina Bekers jonge dochter inwoonster van 
Wiekvorst aan de onder te noemen getuigen bekend enigszins onpasselijk te bed liggende 
haar verstand en memorie wel machtig verklaarde bij deze niet van deze wereld te scheiden 
alvorens haar goederen gedisponeerd te hebben. 
 

- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart en dat er na haar dood zouden gecelebreerd worden veertig 
missen van requiem tot lafenis van haar ziel. 
 

- Item maakte zij aan Onze Lieve Vrouwe kapel alhier tot Wiekevorst haar gouden 
medaille tot onderhoud van deze kapel. 

 
- Dispositie van haar na te laten haafelijke en erfelijke goederen heeft zij gelaten 

en gemaakt aan haar vader Adriaen Bekers dezelfde daarin instituerende met 
volle recht van institutie en recht van libere dispositie op last van het voorzegde 
legaat en pieuse werken te betalen. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst ten woonhuize van de testatrice, ter 
presentie van Sebastiaen Van Roosbroeck en Peeter Franciscus Van Roosbroeck geburen 
als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 29         18 oktober 1779 
 
Op heden den 18de oktober 1779 voor mij notaris en getuigen, compareerden Merten 
Verlinden en Joseph Verachtert beide als beëdigde voogden over de minderjarige wezen 
wijlen Emmanuel Verlinden en Maria Christina Verboven overleden alhier binnen Olen, 
welke comparanten bekenden schuldig en ten achteren te zijn aan Adriaen Bellens in 
huwelijk met Anna Catharina Peeters inwoners alhier een som van honderd en vijftig 
guldens als rest van een meerdere som van honderd en vier en negentig guldens, acht 
stuivers twee oorden door wijlen der wezen vader genoten van dezelfde Adriaen Bellens 
ingevolge deszelfs schuldbekentenis onder signature alhier door mij notaris en getuigen 
gezien van datum 19 september 1773, zijnde onder dezelfde som begrepen de verlopen 
intresten tot op heden datum belopende ter som van zes en twintig guldens, vijf stuivers en 
als ook door den eersten comparant op dezelfde som op heden is afgekweten een som van 
vier en veertig guldens, acht stuivers, twee oorden zo en dezelfde monteert tot de voorzegde 
som van honderd en vijftig guldens ... waarvan ze beloofden jaarlijks intrest te betalen tegen 
drie guldens en tien stuivers ten honderd.  
 
Comparanten verbonden hun personen en goederen, roerende en onroerende waar en tot 
welke plaats gelegen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sieur J. 
P. Schmitz en Sebastiaen Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Marten Verlinden als voogd 
over de wezen wijlen Emmanuel Verlinden en Marie Christina Verboven de som van 
honderd en vijftig guldens in redemptie van de voorstaande obligatie met ook de verlopen 
intrest tot op heden datum. Consenterende alvolgens in de cassatie met constitutie op alle 
toonders ...  12 maart 1787 Adriaen Bellens. 
 
Akte N° 30         25 oktober 1779 
 
Op heden deze 25ste oktober 1779 voor mij notaris en getuigen compareerde Heer J. 
Thielemans medicus Licentiaat in huwelijk hebbende Juffrouw Maria Francisca Hufkens, 
inwoners der stad Herentals, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Adriaen 
Vennekens in huwelijk met Anna Maria Huijpens inwoners van Larum onder Geel, te weten 
zijn comparants hoeve, bestaande uit huizinge, stal, schuur, hof, landerijen, weiden, heiden 
en beemden zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is tot Rulkoven (Rauwelkoven) onder 
Geel en actueel bepachterd word bij Simon Mortelmans aan hem huurder genoegzaam 
bekend, en dat voor een termijn van twaalf jaar, te betalen jaarlijks in voorlijf een som van 
tachtig guldens courant en in korenpacht zes en veertig veertelen koren jaarlijks met en 
volgens spijker van Geel. 
 
Den huurling pachter zal jaarlijks doen verdekken op de verhuurde stukken dertig busselen 
schutstro op zijn behoorlijk gewicht van veertig pond de bussel. Item zal pachter moeten tot 
cultuur brengen zeker perceel genaamd “ de brandthoeve “ waartegen zal mogen jaarlijks 
halen twee karren kalk, de helft derzelfde te korten mits blijkende van den koopprijs. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van den eerwaarde heer (F.N.) Oniaerts 
priester en Gaspar Verelst getuigen ten deze aanzocht.  
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Akte N° 1          6 december 1780 
 
Op heden den 6de december 1780 voor mij notaris en getuigen compareerden Anthonius 
Vertommen inwoner van Morkhoven, welke comparant bekende ontvangen te hebben van 
Peeter Dekkers inwoner van Wiekvorst een som van zeventig guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand, met consent van zijn zoon Jan Frans Vertommen 
bejaard en zijn zelve zijnde hier mede comparerende, zeker huis en hof gestaan en gelegen 
in den dorpskern van Morkhoven. Palende oost de straat, zuid Adriaen Wouters, west 
Adriaen Wouters wever en noord de straat. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan B. De Winter en Peeter Verhe(r)straeten als 
getuigen. 
 
Den ondergeschreven Jan Louis Verbiest bekende ontvangen te hebben van Anthoon 
Vertommen het bovenstaande kapitaal van zeventig guldens zodat voorstaande obligatie 
daarmede komt te cesseren dood en teniet te zijn, ten eeuwigen dage, behoudelijk dat den 
voorzegde Anthoon Vertommen deze mede ondertekend hebbende aan den voorzegde 
Louis Verbiest over achterstallige intrest schuldig blijft de som van tien guldens. Actum 3 
februari 1785. 
 
Akte N° 2         12 december 1780 
 
Alzo sedert vijftig of meerdere jaren binnen de parochiale kerk van Olen is gemaakt en 
gesteld vanwegens en ten koste en laste der zelfde kerk sive [anders gezegd] fabrieke een 
nieuw orgel welke onderhoud of reparatie consecutievelijk van jaar tot jaar een vaste kost en 
last der zelfde kerk sive fabriek zonder dat de gemeente van Olen ooit iets het minste heeft 
gecontribueert in het maken derzelfde orgel of in het onderhoud of reparatie die er tot dien 
gemerkt, dat hetzelfde orgel alsnu alzulke zware kosten van reparatie is verreisende dat zij 
zonder dezelfde staat te vergaan en vernietigd te worden, zo zal den eersten publieken 
persoon hiertoe te aanzoeken zich van wegens en ten verzoeke van de ondergetekende 
regeerders des dorps en heerlijkheid van hetzelfde Olen alsmede van de gehuchten van IL 
en Oosterwijk onder het gemelde Olen resorterende zich transporteren bij den eerwaarde 
heer pastoor der parcochie van hetzelfde Olen en aan dezelfde in zijn kwaliteit rechterlijk 
afvragen of hij verstaat hetzelfde orgel in behoorlijke staat te laten stellen en repareren ten 
koste en laste der voorzegde kerk of fabriek ten wiens koste zij aldaar van den beginne is 
geteld en des sedert altijd onderhouden geweest en in geval van geen cathegoriek antwoord 
of voldoening zal denzelfde publieke persoon protesteren van alle kosten, schaden en 
intresten daardoor alreeds geleden en nog verder lijden en van zijn wedervaren geven 
pertinent relaas opdat de rekwiranten hun daar mede zouden kunnen bedienen daar en alzo 
ter oirkonde & Actum binnen Olen deze 12 december 1780. M. N. Van Schoubroeck, 
Peeter Helsen, Adriaen Deckers, Adriaen Heijlen, Peeter Fr. Mertens, Peeter Cluijts, 
Amandus Van Houd, Jan Cempenaers, Jan Van Lommel, Michiel Beirinckx, Joannes 
Doos.  
 
Op heden den 13de december 1780 hebbe ik ondergetekende notaris uit kracht en naar 
inhoud van de bovenstaande commissie mij getransporteerd aan en beneffens den 
eerwaarde heer pastoor der parochie van Olen en aan dezelfde na prelecture van de 
bovenstaande commissie gedaan de afvraging daarin vermeld, welke mij voor antwoord 
gegeven heeft “ dat hij het hadde hooren lesen “ zonder iets verder over welk antwoord als 

Not. 6023: 1780  
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geenszins satisfactoir of cathegoriek aan mijne afvragingen. Ik ondergetekende in kwaliteit 
als notaris en naar luid van mijne commissie tegen den zelfde heer pastoor heb ik 
geprotesteerd uit den naam der rekwiranten van alle kosten schaden en intresten geleden en 
te lijden. Actum Olen datum als boven J. Fr. Oniaerts 
 
Akte N°          14 december 1780 
 
Testament:  In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrumente van testament kennelijk zij één ieder dat op 
heden den 14de december 1780 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Stijnen 
bejaarde jongman inwoner actueel van Noorderwijk, ziek liggende te bed, nochtans zijn 
verstand en memorie wel machtig en gebruikende, welke comparant bekende bij deze niet 
van deze wereld te scheiden zonder zijn goederen gedisponeerd te hebben. 
 

- Willende hij testateur voor zijn lichaam in gewijde aarde zou begraven worden 
met een eerlijke uitvaart naar staat en conditie en willende dat na zijn dood 
zouden gecelebreerd worden voor vijftig guldens missen van requiem door de 
eerwaarde paters Minderbroeders tot Herentals tot lafenis zijner ziel. 
 

- Dispositie van al zijn goederen zowel haafelijke als erfelijke maakte hij aan Jan 
Stijnen en Henrick Stijnen testateurs broeders egaal zonder de ene meer als 
de andere. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk voor het ziekenbed van de testateur, ter 
presentie van Joannes Franciscus Hijlen en Adriaen Heijlen inwoners alhier als getuigen. 
 
Akte N° 3         16 december 1780 
 
Op heden 16 december 1780 voor mij notaris en getuigen compareerde Adriaen Van 
Lommel inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparant verklaarde verhuurd te 
hebben aan Jan Baptist Verachtert, present en accepterende zeker zijn comparants huis 
en hof met het binnengeleg, groot in het geheel omtrent twee zillen gestaan en gelegen tot 
Oosterwijk aan de huurling bekend en om en mits een som van veertien guldens in voorlijf en 
drie veertelen goed leverbaar koren Lierse maten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Peeter De Ceuster en Jan Baptist De Winter als getuigen. 
 
Akte N° 4         28 december 1780 
 
Op heden 28 december 1780 voor mij notaris en getuigen compareerde Geeraert De 
Ceuster Adriaenssone bejaarde jongman en zich zelve zijnde, inwoner van Oosterwijk onder 
Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter De 
Ceuster als hoofdman der Gilde van St. Sebastiaen binnen Oosterwijk getooit, een som van 
twee en vijftig guldens courant, gestaan hebbende tot last van Adriaen De Ceuster des 
comparants vader waarvan deze is dienende voor volle en absolute vereffening. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zijn comparants kindsgedeelte op hem verstorven en 
gedevolveert met het afsterven van zijn moeder, gelegen zowel onder Oosterwijk als elders. 
Actum binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist De Winter en Cornelis Mans als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Geeraerd De Ceuster de som 
van twee en vijftig guldens zeventien stuivers één oord in voldoening en restitutie van 
voorstaande kapitaal en verschenen intrest tot op heden datum dezer. Consenteert daar 
mede in de cassatie daar en alzo, 28 mei 1793. Peeter De Ceuster. 
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Akte N° 5          20 november 1780 
 
Op heden den 20ste november 1780 voor mij notaris en getuigen compareerden Franciscus 
De Coninck en Anna Maria Verhaert, gehuwden en ingezetenen van Damseinde onder 
Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van den 
eerwaarde heer Van Mieghem pastoor in Olen een som van vijftig guldens courant. 
 
Comparanten stelde speciaal tot pand zeker perceel dries, groot twee en een halve zille 
gelegen tot Damseinde onder Tongerl. Palende oost Peeter Nuijens, zuid Jan Cuijpers, west 
Henrick Taijmans erfgenamen en noord dezelfde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen 
op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan Baptist De Winter en Merten Heijlen als 
getuigen. 
 
Akte N° 8         10 oktober 1780 
 
Op heden 10 oktober 1780 voor mij notaris en getuigen compareerde Adriaen Verstappen 
inwoner van Tongerlo, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Franciscus 
Heijlen, present en de huur accepterende zeker zijn comparants huizinge met verdere 
adeficiën landerijen, weiden, heiden en beemde, zo en gelijk dezelfde bij zijn vader in huur is 
geweest, gereserveert een half bunder onder Herentals en actueel bij hem bepachtert, om 
en mits een som van zes en veertig guldens in voorlijf en achtien veertelen goed en 
leverbaar koren Lierse maat. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present Peeter 
Verhestraeten en Adriaen Joseph Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 7         11 oktober 1780 
 
Op heden den 11de oktober 1780, voor mij notaris en getuigen compareerden Peeter 
Peeters inwoner van Wellen, Jan Peeters inwoner van Lummen, Guiliam Leijsen in 
huwelijk met Maria Peeters, Dimphna Peeters, Jan Stijnen in huwelijk met Catharina 
Peeters, Peeter Verwerft in huwelijk met Anna Peeters allen kinderen wijlen Peeter 
Peeters en Maria Wilms welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan Guilliam 
Heijlen, present en de koop accepterende, zeker perceel beemd genaamd “ den 
brandschen bempt “ gelegen onder Olen. Palende oost den dijk, zuid de erfgenamen 
Claessens, west Henrick De Busser en noord de erfgenamen Adriaen Bellens. Groot omtrent 
een zille. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Mr. Gaspar Verelst en 
Martinus Sprengers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Op heden deze 8 november de keirse van ’s heerenwegen bij consent van verkopers en 
koper ontstoken zijnde is den voorzegde Guilliam Heijlen zonder enige verhoging koper 
gebleven voor de som en verdieren zoals in de condities. Coram de heer meijer en de 
respectieve schepenen. 
 
Akte N° 8          15 oktober 1780 
 
Op heden den 15de oktober 1780 voor mij notaris en getuigen compareerde Jan Daems in 
huwelijk met Maria Catharina Bulckens inwoners van Boekel onder Olen, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Geeraert De Winter inwoner van Noorderwijk 
een som van twee honderd guldens courant. 
 
Voor welk kapitale som en intrest daarvan jaarlijks te vervallen hij comparant is verbindende 
zijnen persoon en goederen, roerende en onroerende, waar en op wat plaatse gelegen en 
bevonden zal worden. Compareerde ten deze mede Theresia Cempenaers des comparants 
rentgelders vrouwe moeder, inwoonster van Noorderwijk, welke comparante verklaarde zich 
hiervoor als borg te stellen. 
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Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Merten Hijlen inwoner van Tongerlo en Merten 
Hijlen inwoner alhier. 
 
Akte N° 9         27 oktober 1780 
 
Op heden den 27ste oktober 1780, voor mij notaris en getuigen compareerden Adriaen 
Douwen in huwelijk met Anna Cluijts inwoners van Olen, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Heijns Cornelissone een som van twee 
honderd guldens courant. 
 
Voor welke kapitale lening en intrest daarvan jaarlijks te vervallen hij comparant is 
verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende, waar en op wat plaatse 
gelegen en die er bevonden zullen worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op 
het kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan Baptist Janssens en Jan Baptist De Winter 
als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Franciscus Heijns 
zijn broer, de som van twee honderd guldens in redemptie der obligatie hier voor staande 
met den intrest van dien tot heden dato. Deze consenteerde daarmede in de cassatie met 
volle constitutie. Actum Olen 30 oktober 1792. J. B. Heijns 
 
Akte N° 10         7 september 1780 
 
Voorwaarden en condities welke Adriaen De Ceuster, Peeter De Ceuster, Anna De 
Ceuster. Item Henrick Boeckx en Adriaen De Ceuster als voogden der wezen uit kracht 
van autorisatie van de wethouders van Tongerlo van datum 7 september 1780 en op 
aggregatie van de wethouders van Westerlo publiekelijk zullen te koop stellen de hierna te 
specifieren partijen van erven: ... volgen de verkoopscondities ... Aldus zijn deze condities 
publiekelijk voorgelezen binnen Oosterwijk Tongerlo op 30 september 1780, present 
Franciscus Van Reusel en ... 
 
Op de voorzegde condities werd voor eerst te koop gesteld zeker huis, hof en binnengeleg 
aaneen gelegen, groot omtrent de twee zillen en half. Palende oost de straat, zuid de straat, 
west Adriaen De Ceuster en noord Jan Heijns nomine uxoris, op last van chijns daarop 
uitgaande aan de abdij van Tongerlo en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag 
ontvangen Adriaen Van Lommel, om en mits een som van vijfhonderd en vijftien guldens en 
verklaarde daarop te stellen twintig hoogen of verdieren. Stellende voor borg Jan Baptist 
Wijnants, present Peeter Van Menghsel en Anthonis Van Menghsel en verklarende hij koper 
nog te stellen vijf hoogen. 
 
Dezelfde dag compareerde Jan Baptist Wijnants en verklaarde boven de voorzegde som 
en verdieren alsnog te stellen één hooge, stellende voor borg Adriaen Van Lommel die 
present is renuntierende aan de Benificien Odrinis Excussionis. Depost stelde Adriaen Van 
Lommel twee hoogen, present als voor en stelde voor borg dezelfde Jan Baptist Wijnants. 
 
Op heden den 17de november 1780 het voorzegde huis cum annexis andermaal opgeroepen 
zijnde door mij notaris heeft daarvan met het geven van eersten, tweeden en derden 
stokslag het laatste geluk ontvangen en diensvolgens het voorzegde huis absolutelijk 
verbleven zonder verdere verhoging aan Adriaen Van Lommel, eerste koper voor de som 
van vijfhonderd en vijftien guldens en drie en twintig verdieren, ter presentie van Merten 
Heijlen en Jan Baptist Janssens als getuigen. 
 
Ten tweede werd te koop gesteld zeker perceel weide, gelegen alhier tot Oosterwijk 
Tongerlo, genaamd “ het kleijn eissel “ groot een half zille. Palende oost Henrick Govers, 
zuid Peeter Machiels, west de straat en noord Joseph Verstappen en heeft na langdurige 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 189 

 

 
 

 

roepen daarvan den handslag ontvangen Joannes Fr. Oniaerts om en mits een som van 
vijftig guldens en verklaarde daarop te stellen vijf hoogen. Present P. De Ceuster en Jan 
Baptist Wijnants. Adriaen De Ceuster stelde nog vijf hoogen. 
 
Op heden den 17de november 1780 het voorzegde perceel weide andermaal opgeroepen 
zijnde door mij notaris is dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absolute koper 
gebleven en zonder verdere verhoging aan Adriaen De Ceuster voor de som en verdieren 
als in de conditie. Present Merten Hijlen en Jan Baptist Janssens. 
 
Akte N° 11          1 juli 1780 
 
Op heden den 1ste juli voor mij notaris en getuige, compareerde Peeter Janssens en 
Franciscus Helsen in huwelijk met Anna Maria Janssens, welke comparanten verklaarden 
na publieke oproepingen verkocht te hebben aan Adriaen Baeten Henrickxsone, present en 
accepterende zeker perceel zaailand genaamd “ den biesaekker “, gelegen alhier onder 
Olen. Groot omtrent een half bunder. Palende oost Mr. Jacobus Wilms, zuid Adriaen 
Douwen, west Guilliam Verachtert en noord Adriaen Franciscus Cluijts en dat om en mits 
een som van honderd en tachtig guldens courant en verder op de volgende condities. En 
heeft overzulks de voorzegde Adriaen Baeten de voorzegde koopsom verdiert met zes 
hoogen of verdieren. Aldus gedaan en persoonlijk verkocht, present Peeter Smets en 
Guilliam Van Elst als getuigen. Stellende hij koper voor borg zijn broer Guilliam Baeten. 
 
Op heden den 21ste juli 1780 het voorzegde perceel andermaal door mij notaris opgeroepen 
zijnde heeft daarvan met geven van eerste, tweede en derden stokslag het absoluut geluk 
ontvangen en is dezelfde zonder verdere verhoging koper gebleven Adriaen Baeten eerste 
koper voor de som en verdieren hier voor staande. Present Jan Baptist Janssens en Andries 
Van Dorst. 
 
Akte N° 12          23 juli 1780 
 
Op heden den 23ste juli 1780 compareerden Cornelia De Backer weduwe Peeter Heijns 
bijgestaan van haar dochter Catharina Heijns welke comparanten verklaarden verhuurd te 
hebben aan Franciscus Heijlen Janssone, present en accepterende zeker perceel zaailand 
genaamd “ het lens vermeeren “ gelegen tot Hezewijk onder Noorderwijk groot omtrent zes 
zillen, en dit voor een kwantiteit van van vijf veertelen en één loop koren jaarlijks te 
vergelden met en volgens het spijker van Lier. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Franciscus Vermeerbergen en Franciscus De Backer als getuigen. 
 
Akte N° 13          6 juni 1780 
 
Op heden den 6de juni 1780, voor mij notaris en getuigen compareerden Peeter Diels in 
huwelijk met Christina Govaerts inwoners van Damseinde jurisdictie van Westerlo, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Heijns Cornelissone 
de som van drie honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd en groot “ drii zillen “ 
Palende oost Jan Daems, zuid dezefde, west den heer Bosquet en noord Peeter Wuijts. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten kantoor van mij notaris en present Jan 
Verboven en Joseph Van Lommel als getuigen. 
 
Den ondergeschreven Jan Baptist Heijns bekende ontvangen te hebben het bovenstaande 
kapitaal van drie honderd guldens met den intrest, overzulks komt de voorstaande obligatie 
daarmede te cesseren, dood en teniet, nu en ten eeuwigen dage. Actum Olen den 25 juni 
1784. 
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Akte N° 14          11 juni 1780 
 
Op heden den 11 juni 1780 voor mij notaris en getuigen, compareerde Anna Vervoort 
weduwe Jan Dirickx inwoonster van Oosterwijk jursidictie van Tongerlo welke comparante 
verklaarde verhuurd te hebben aan Adriaen Heijlen in huwelijk met Catharina Govaerts, 
present en de huur accepterende van zeker haar comparante huizinge, stal en schuur, met 
hof, landerijen, heiden, weiden en beemden zo en gelijk dezefde actueel bepachterd worden 
bij Jan Vrancx actuele pachter, om en mits een som van twee en twintig guldens voorlijf en 
elf veertelen koren en dit voor een termijn van de zes eerstkomende jaren. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Mr. Jacobus Willems en Adriaen Hermans als 
getuigen. 
 
Akte N° 15          11 juni 1780 
 
Op heden den 11ste juni 1780 voor mij notaris en getuigen, compareerde Adriaen Heijlen en 
Catharina Govaerts gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben uit handen van Mr. Jacobus Wilms de som van honderd 
guldens courant. 
 
Comparant selde speciaal tot pand zeker perceel dries gelegen tot Damseinde jurisdictie van 
Westerlo, genaamd “ het eissel “ groot een half bunder. Palende oost de straat, zuid de 
erfgenamen Taijmans, west Jan De Cort en noord Peeter De Winter. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Franciscus 
Vermeulen en Adriaen Hermans als getuigen. 
 
Akte N° 16          12 juni 1780 
 
Op heden den 12de juni 1780 voor mij notaris en getuigen compareerden Jan Bellens, item 
Adriaen Bellens, item Anna Catharina Bellens in huwelijk met Cornelis Geerwaerts alhier 
present die zijn vrouwe tot deze autoriseerde en bijstaat, item en tot slot Elisabeth Bellens 
in huwelijk met Jan Hoes van deze bijgestaan en geautoriseerd, allen kinderen en 
erfgenamen van wijlen Peeter Bellens 17 en Catharina Bellens hun ouders, welke 
comparanten verklaarden bij en mits deze onderling geschieden en gedeeld te hebben met 
trekken van biljetten bij blinde loting. Al de chijns erfgoederen bij de voorzegde hun ouders 
achtergelaten en dat in de voegen en manieren hiervolgende: 
 
De eerste kavel sub.Littera A bestaande en is tot dezelfde gevoegd, eerst zeker huis, hof, 
schuur en tal met de aangelegen erve, groot omtrent de zestig roeden, gestaan en gelegen 
alhier tot Doeffen onder Olen, komende oostwaarts aan de straat. Item zeker perceel weide 
genaamd “ het scheede ijck “, groot drie honderd roeden, komende oostwaarts aan de 
straat van Schaatsbergen naar de Herstraat. Item zeker perceel broek gelegen onder Geel 
genaamd “ den langen bempt “ groot honderd en vijftig roeden, noordwaarts aan de Nete. 
Item zeker percel heide genaamd “ de neerheijde “ groot een zille zijnde de wederhelft van 
de tweede kavel, gelegen onder Geel naast Olen. Item en tot slot zeker perceel heide groot 
een half bunder genaamd “ den aert “ gelegen onder Olen en moet deze kavel trekken van 
de vierde kavel een som van vier guldens eens en is bij blinde loting bevallen aan Elisabeth 
Bellens in huwelijk met Jan Hoes. 
 
Den tweeden kavel sub. Littera B bestaat en is tot dezelfde gevoegd een zeker perceel land 
genaamd “ het huisblok “, groot een half bunder, gelegen alhier onder Olen tot Doeffen. 
Item zeker perceel zaailand genaamd “ de dele hoef “ groot een half bunder insgelijks 
gelegen tot Doeffen. Item zeker perceel zaailand genaamd “ den daelaert “ groot een half 

 
 
17 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Bellens x Catharina Bellens, nr. 175, pag. 36. 
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bunder, insgelijks onder Olen. Item een perceel heide groot een zille zijnde de wederhelft 
van de eerste kavel. Item een perceel zaailand genaamd “ den klijnen bruelen “ groot één 
en een halve zille gelegen als voor. Item een perceel land genaamd “ den langel “ en 
gelegen in de Langels onder Olen, groot een half derdel. Item een perceel gebroekt gelegen 
onder Gheel genaamd “ den grooten werdonck “ groot een half bunder. Item en tot slot 
zeker perceel moerbempt gelegen onder Olen aan “ den brandschen dijck “ groot een 
halve zille, nochtans dat den moer daarin alsnog laten liggen tot gemeen profijt ... en moet dit 
kavel trekken en profiteren van de vierde kavel insgelijks als de eerste, vier guldens, 
waarmee dezelfde kavel is bevallen aan Anna Catharina Bellens in huwelijk met Cornelis 
Geerwaerts. 
 
De derde kavel sub. Littera C bestaat en is tot die gevoegd, zeker perceel weide genaamd  
“ den grooten bruelen “ groot een half bunder, gelegen aan de Vierhuijsen onder Olen. 
Item zeker perceel land genaamd “ den dam “ gelegen tot Oevel, groot een half bunder 
Palende oost Jan Verachtert, zuid een straatje, west Jan Woutes en noord Michiel Mertens 
erfgenamen. Item een perceel broeck, groot een half derdel genaamd “ den klijnen 
werdonck “ gelegen onder Geel. Item een perceel erve genaamd “ het evene blok “ groot 
een half bunder gelegen tot Doeffen onder Olen. Item een perceel erve groot een zille, 
genaamd “ den honinck “ insgelijks onder Olen bezaaid voor een deel met eckelen dewelke 
tot gemeen profijt zullen mogen blijven staan tot uitgaans maart 1782. Item een perceel 
gebroekt gelegen onder Geel, groot een derdel, genaamd “ de rietdel “. Item en tot slot 
zekere heide genaamd “ den troon? “ gelegen onder Geel, groot een half zille en moet deze 
kavel trekken en profiteren van de vierde kavel acht guldens eens, zijnde deze bij loting als 
voor bevallen aan Adriaen Bellens. 
 
De vierde kavel sub.Littera D bestaat en is tot die gevoegd, zeker perceel weide genaamd  
“ den schaetsberghschen dries “ groot drie zillen. Komende oostwaarts aan de straat van 
Schaetsbergen naar de Herstraat. Item zeker perceel erve genaamd “ de gestelen “ groot 
een half bunder gelegen onder Olen. Item zeker perceel erve genaamd “ het heijken “ groot 
een zille tot Doeffen onder Olen. Item zeker perceel gebroekt genaamd “ den mommaert “ 
groot een half derdel, gelegen onder Olen op “ den mommaert “. Item zeker perceel heide 
eussel, groot veertig roeden gelegen aan “ den poesdijck “ onder Olen. Item een perceel 
gebroekt gelegen onder Geel, groot een half bunder genaamd “ de ravellen “. Item en tot 
slot een perceel erve genaamd “ het blockxen “ groot één en een halve zille, gelegen tot 
Doeffen onder Olen. Deze kavel moet afgeven en betalen aan de eerste en tweede kavel 
ieder vier guldens en aan den derde kavel acht guldens en is deze bij blinde loting bevallen 
aan Jan Bellens en is ieders kavel geschat door partijen op zeven honderd guldens courant. 
 
Dit verklaarden partijen te wezen hun acte van scheiding en deling waarvan zij beloven deze 
punctueel te zullen reguleren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Adriaen Heijlen en Peeter Cluijts als getuigen. 
 
Akte N° 17          18 juni 1780 
 
Op heden den 18de juni 1780 voor mij notaris en getuigen compareerden Jan Luijmen in 
huwelijk met Barbara Van Oustaeijen inwoners van Noorderwijk, welke comparanten 
bekenden schuldig te zijn aan Peeter Deckers, inwoner van Wiekevorst cum fratre, een som 
van vierhonderd guldens courant, zijnde dezelfde som een restant van een meerdere som 
van achthonderd en vijftien guldens als koopsom een van perceel erve gelegen tot 
Noorderwijk en door den voorzegde Peeter Dekkers aan den comparant verkocht. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand het voorgemelde perceel erve gelegen tot Noorderwijk. 
Palende oost een straat, zuid den heer Baron Serclas de Norderwijk, west Andries Mans met 
anderen en noord Guilliam Peeters. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van Cornelis Mans en Martinus Smets als getuigen. 
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Den ondergeschrevene als erfgenaam wijlen Peeter Dekkers en Adriaen Dekkers, 
bekende ontvangen te hebben van Jan Luijmen het voorzegde kapitaal van vier honderd 
guldens met den intrest, zodat de voorzegde obligatie daarmede komt te cesseren dood en 
teniet, nu en ten eeuwigen dage. 26 januari 1784. Joannes Ludovicus Verbiest. 
 
Akte N° 18          29 juni 1780 
 
Op heden den 29ste juni 1780 voor mij notaris en getuigen compareerde, Cornelius Bellens 
en Catharina Heijlen ingezetenen van Olen ten gehuchte van Bijlen, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben uit handen van Marten Daems Janssone inwoner van Buul 
onder Olen een som van honderd en vijftig guldens. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel zaailand gelegen onder Olen op “ den 
heuvel “. Palende oost Maria Bax, zuid Anna Truijens, west Adriaen Helsen en noord 
dezelfde. Groot een oud bunder. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor 
van mij notaris, ter presentie van Marten Smets en P. Heijlen als getuigen. 
 
Akte N° 19          27 mei 1780 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van dezen openbare intrumente van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 27ste mei 1780 voor mij notaris en getuigen, compareerde Jan Laureijs en 
Catharina Cluijts gehuwden en ingezetenen van Oosterwijk, jurisdictie van Tongerlo, hij 
comparant ziek liggende te bed en zij met ons gaande en staande hun verstand tot dien 
beiden machtig, welke comparanten verklaarden niet zonder testament van deze wereld te 
willen scheiden en hebben hier gemaakt in deze hun tegenwoordige akte van uiterste wille. 
 

- Eerst beveelden zij dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde 
en de begrafenis ter discretie van den laatst levende. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij al hun haafelijke goederen en 
meubelen gelaten en gemaakt hebben aan elkaar in volle eigendom de 
legitieme der zelfde aan hun kinderen en aangaande hunne erfelijke goederen, 
daarvan maakte den eerststervende aan de laatst levende de volle touchte en 
gebruik gedurende zijn of haar leven en na hun beider dood den eigendom aan 
hun kinderen of descendenten staaks gewijs. 

 
- Ook dat hun jongste zoon ingeval de testateuren beiden kwamen te overlijden 

voor en alleer den zelfde is gekomen tot staat of ouderdom van vijf en twintig 
jaren bij prelagaat zal moeten profiteren de som van vijftig guldens eens te 
vinden uit hun erfgoederen. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen oosterwijk ten woonhuize van de testateuren, present 
Adriaen De Ceuster en Amand Verstappen geburen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20          28 mei 1780 
 
Op heden den 28ste mei 1780 voor mij notaris en getuigen compareerden Peeter Mertens in 
huwelijk met Joanna Maria Verboven, inwoners van Gerhaegen jurisdictie van Olen, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Bellens 
Geeraertssone een som van honderd guldens courant. 
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Hij comparant verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende, waar en op 
wat plaatse gelegen en bevonden zullen worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan Mertens en Martinus Smets als 
getuigen. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter Mertens het voorzegde 
kapitaal van honderd guldens met den intrest van dien tot op heden datum deze 
consenterende daarmede in de cassatie. 7 juni 1795. A. Bellens en A. Fr. Heijns 
 
Akte N° 20 ²         10 april 1780 
 
Op heden den 10de april 1780 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Dekkers 
inwoner van Wiekevorst en bekende verhuurd te hebben aan Hendrick De Backer, present 
en de huur accepterende van zeker perceel zaailand gelegen alhier tot Olen. Palende oost 
de weduwe Franciscus ’t Seijen, zuid de Cattestraat, west de Weve straat en noord de 
weduwe wijlen den doctor Bosmans, groot een half bunder, en dit om en mits de kwantiteit 
van vier veertelen koren te vergelden jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op 
het kantoor van mij notaris, ter presentie van Peeter Merten Heijlen en Geeraert Mertens als 
getuigen. 
 
Akte N° 21         14 april 1780 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van dezen openbare intrumente van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 14de april 1780 voor mij notaris en getuigen, compareerde Elisabeth Machiels en 
Jan Verlinden gehuwden en ingezetenen van Doeffen jurisdictie van Olen, zij comparante 
liggende ziek te bed en hij comparant gezond, hun verstand beiden gebruikende, welke 
comparanten verklaarden niet van deze wereld te willen scheiden zonder hun goederen 
gedisponeerd te hebben. 
 

- Beveelden ten eerste dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde 
aarde met een eerlijke uitvaart naar staat en conditie ter discretie van de laatst 
levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van de haafelijke goederen hebben zij deze aan elkaar gemaakt in 
vollen eigendom. 

 
- Item maakte hij testateur in geval van zijn vooraflijvigheid aan de testatrice de 

volle touchte en gebruik van zijne erfelijke goederen. 

Aldus gedaan en gepasseer ten woonhuize van de testateuren, present J. P. Schmitz en 
Franciscus Peeters getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22         5 maart 1780 
 
Op heden den 5de maart 1780 voor mij notaris en getuigen, compareerde Peeter Michiels in 
huwelijk met Anna Catharina De Bruijn inwoners van Oosterwijk, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Anna Theresia Bellens Geeraertsdochter 
een som van honderd en vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. 
Palende oost de Schuerestraat, west Franciscus Momboirs, zuid Peeter De Ceuster en 
Franciscus Momboirs en noord de Mechelse baan. Zijnde vrij en onbelast salvo chijns en 
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bede. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en Adriaen Joseph Oniaerts als getuigen. 
 
Het voorzegde kapitaal van honderd en vijftig guldens is aan de ondergeschrevene 
gerestitueerd met den intrest tot op heden dato, zo dat de obligatie daarmede komt te 
cesseren dood en teniet te zijn, nu en ten eeuwige dage. 1 augustus 1784. Den 
ondergetekende bekende ontvangen te hebben van Peeter Michiels het voorstaande 
kapitaal van honderd en vijftig guldens met den intrest. Actum Olen den 1ste augustus 1784, 
Anna Theresia Bellens. 
 
Akte N° 23         9 maart 1780 
 
Condities en voorwaarden achtervolgend dewelke Franciscus Bellens en Maria Sjegers, 
Amandus Van Hout zich sterkmakende voor zijne mede condividenten J. B. Biermans 
insgelijks sterkmakende voor zijne mede condividenten. Item Josephus Verachtert meijer 
van Oevel allen erfgenamen wijlen Jan Van Dijck, op heden den 9de maart 1780 voor mij 
notaris zullen verkopen al de erfgoederen bij dezelfde Jan Van Dijck achtergelaten. Volgen 
de verkoopsvoorwaarden ... Aldus zijn deze condities publiekelijk voorgelezen tot Oosterwijk 
Tongerlo, present Guilliam Van Elst en Erasmus Schoofs als getuigen. 
 
Op de voorzegde condities werd voor eerst te koop gesteld zeker huis met hof en 
binnengeleg, groot een half bunder. Palende oost Henrick Boeckx, zuid de straat, west 
Michiel Gebruers en noord Maria Boeckx weduwe..Heijlen, te aanvaarden huis en hof half 
maart eerstkomende en heeft na langdurige roepends daarvan den handslag ontvangen 
Henrick Govaerts om en mits een som van drie honderd en vijftien guldens en verklaarde 
daarop te stellen dertien hoogen of verdieren, present Erasmus Schoofs en Guilliam Van Elst 
als getuigen. 
 
Dezelfde dag verklaarde Franciscus De Ceuster alsnog te stellen twee hoogen of 
verdieren, voor dezelfde getuigen als boven. Op heden den 28ste maart 1780 het voorzegde 
huis, hof en binnengeleg waarvan laatste hooger is Henrick Goijvers voor de som van drie 
honderd en vijftien guldens en zeventien hoogen en is hetezelfde met het geven van aboluut 
geluk bij eerste, tweede en derde stokslag door mij notaris gedaan, verbleven aan Henrick 
Goijvers voor de voorzegde som. Present Erasmus Schoofs en J. F. Oniaerts als getuigen. 
 
Op de voorzegde conditie is ten tweede te koop gesteld zeker perceel beemd, genaamd  
“ het broeckxken “ groot omtrent de vier en zestig roeden. Palende oost Jan Daems, west 
Guilliam Mattheijs, zuid Jan Daems en noord den loop, op den last van een veertel koren 
jaarlijks aan de kerk van Olen met de last van chijns bovendien, waarvan na langdurige 
roepens den handslag heeft ontvangen Michiel Gebruers om en mits een som van drie en 
zestig guldens en verklaarde daarop te stellen vijftien hoogen of verdieren. 
 
Dezelfde dag compareerde Peeter Sameijs en verklaarde op den voorzegde koop waarvan 
den handslag is gekomen aan Michiel Gebruers voor de voorzegde som en stelde vijf 
naardere hoogen en voor borg Jan Baptist Wijnants. Op heden den 28ste maart 1780 
opgeroepen zijnde door mij notaris heeft Adriaen Bellens boven de voorzegde som van drie 
en zestig guldens en twintig hoogen gesteld één hooge, Peeter Sameijs stelde nog één 
hooge, Adriaen Bellens nog drie en heeft het absolute geluk bij 1ste, 2de en 3de stokslag 
ontvangen voor de som als voorzegd. 
 
Ten derde werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de vennekens “. Palende 
oost Franciscus De Ceuster, zuid de straat, west Peeter Helsen en noord de straat. Groot 
een half bunder. Heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Jan Van Opstal voor 
de som van twee honderd en vijftien guldens en verklaarde daarop te stellen tien hoogen of 
verdieren. Getuigen G. Van Elst en Erasmus Schoofs. 
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Gedurende het schrijven telde Henrick Govaerts alsnog twee hoogen. Dezelfde dag stelde 
Jan Van Opstal op den derde koop alsnog drie hoogen. Op heden den 28ste maart 1780 op 
het voorzegde perceel zaailand andermaal opgeroepen heeft met het geven van 1ste, 2de en 
3de stokslag het absoluut geluk ontvangen Jan Van Opstal. 
 
Akte N° 24         18 maart 1780 
 
Op heden den 18de maart voor mij notaris en getuigen, compareerde Wilhelmus Cnaeps in 
huwelijk met Maria Catharina Bongaerts inwoner van Mol, welke comparant verklaarde te 
transporteren en over te zetten aan Peeter Coolbonders inwoner van Lichtaart, present en 
acceptertende voor hem en zijn broers, zekere rente van drie honderd guldens, staande tot 
last van Joseph Van Den Berghe tot Mol gepasserd bij scabinale akte van schepenen van 
Mol van datum 1 februari 1751, ondertekend J. Putmans, bezet op huis en hof, mitsgaders 
op zeker perceel beemd breeder in de voorzegde akte in zijn regenoten uitgestoken en dat in 
extentie en tenietdoening, ook cassatie van zekere obligatie van gelijke drie honderd guldens 
staande tot last van hem transportant en ten behoeve van hem acceptant cum fratribus 
gepasseerd voor mij notaris en getuigen op datum van 10 november 1778, zodat dezelfde 
obligatie daarmede komt te cesseren en deze daarvan is mede dienende voor cassatie.  
 
Ook verklaarde hij transportant aan den acceptant alsnog te transporteren een obligatie van 
vijftig guldens tot last van den voorzegde Joseph Van Den Berghe, volgens schuld 
bekentenis onder signature die bij deze gelijk ook den voorzegde erfbrief mits deze aan den 
acceptant word overgeven, zijnde de voorzegde rente gelijk ook de laatst geroerde obligatie 
aan den transportant aangekomen bij successie van wijlen Juffrouw Catharina Ceusters, 
diende deze mede voor volle kwitantie. Aldus gedaan binnen Geel, present Jacobus Mertens 
en Peeter Franciscus Van Springelen inwoners van Geel als getuigen. 
 
Akte N° 25         22 februari 1780 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare intrsument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 22ste februari 1780, voor mij notaris en getuigen, compareerden Anna Cools, 
bejaarde dochter inwoonster van Olen, enigszins onpasselijk nochtans haar verstand en 
memorie wel machtig en gebruikende, welke comparante verklaarde niet van deze wereld te 
scheiden zonder van haar goederen gedisponeerd te hebben. 
 

- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie en van dertig missen van requiem tot 
lafenis van haar ziel, als tot lafenis van de ziel van wijlen Jan Van Hove bij wie 
zij testatrice vele jaren heeft gewoond. 
 

- Willende dat dezelfde missen zullen betaald worden als ook het uitvaart uit de 
penningen door haar geleend aan Henrick Kools haar broers zoon. 

 
- Dispositie van haar tijdelijke goederen, prelegateerde zij testatrice aan 

Elisabeth Cools haar broers dochter al haar meubelen en huisraad. 
 

- Item laat en maakte zij testatrice al haar renten en obligaties ’t hare behoefte 
uitstaande met de verlopen die er aan de kinderen van haar zuster Elisabeth 
Cools in huwelijk geweest met Henrick Janssens of aan de descendenten der 
zelfde bij representatie staaksgewijs en tot dien de helft van de penningen door 
haar testatrice geleend aan Henrick Cools voorzegde, waarvan alvorens zullen 
zijn betaald haar uitvaart en begrafenis. 
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- Komende hiermede tot de dispositie van al haar resterende goederen, waar 

gelegen, maakte zij aan de kinderen van dezelfde van haar broer Jan Cools. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testatrice, ter presentie van Peeter Van 
Dijck en Joseph Wouters geburen als getuigen. 
 
Akte N°          15 maart 1780 
 
Conditie en voorwaarde volgend welke Adriaen Eelen naast zijn huisvrouw publiekelijk door 
mij notaris zullen laten verkopen de na beschreven haafelijke effecten. 
 
In den eersten geschied dese verkoopinge in brabants courant geld den gulden nog tot twee 
en twintig en halve gerekent de halve ende vierde van eenen gulden naar advenant gerekent 
...  
 
Twee kruiken Van Esch, ander aardewerk Corn. Jansen, emmer en kruik Wouter Daniels, 
ijzeren ketel Hendrick Willeboorts, aardewerk Jan Huijgen, catrol Wouter Willems, boor 
en gritsel Couwenbergs, haargetouw met hamer Corn. Wouters, twee roomers P. Van 
Brussel, vier gelazen Hendr. Willeboorts, 4 flessen Adriaen Truijen, pronselmert? 
Hendrick Bellens, 3 gelazen schotels Digna Van Aerden, vijf andere Margo Empsen, vier 
andere Elisabeth Van Santvoort, een gelazen schotel Hendrick Willeboort, 2 andere P. 
Wagemans, gelazen Bert Baron, pollepel Margo Empsen, langen keting Hendr. 
Willeboorts, spinnewiel J. B. Bosch, een marmitte met scheel custor Lille B. C. Bouwen, 
een aekel Vervoort, koperen handketel modo Arnoldus Nauwen en Wouter Bek, waterpot 
P. Van Looij, ijzeren lat opgehouden, ijzeren kevie opgehouden, de swinge Claes 
Waegemans, haemhout strengen, den papblok met pot leijste opgehouden, mestriek en 
hoijriek Wouter Willems, was kuijp opgehouden, koeketel opgehouden, een tafel 
opgehouden, twee banken Hendrick Willeboorts, een ander item, een emmer met 
muijlkorven Wouter Willems, 3 hinnen met korf Jan Deelen, koijzeel opgehouden, eerste 
kalf Frans Echelpoel borg Wouter Daneels, den os Jan Huijgen borg J. B. Vervoort, een 
koe Adriaen Van Gansen borg P. Vingerhoets, een ander Jan Vekemans borg Peeter 
Van Laer, een ander, het paard opgehouden, 2 koekuipen en een hoop mest Hendrick 
Willeboort borg G. Wouters, 2de hoop idem, 3de Jaspar Vekemans, 4de Hendrick 
Willeboorts, 1st koop kaf Peeter Leijsen borg J. B. Bosch, 2de koop ontvangen ... rest 13 ¾ 
voor Jan Baptist Proost, borg Jan Breugelmans, strooi weduwe Machiel Vervoort borg 
Corn. Wuijts, 100 ander Corn. Wuijts, de haver kist Hendrick Willeboorts, melkvat J. B. 
Bosch, den kruiwagen Corn. Diels, een pot leijste naast de beddekoetse Hendrick 
Willeboorts, de kast opgehouden, het bed ... Grootjans en sargie P. Bellens het ledekant 
Margo Empsen borg Wouter Empsen, twee stoele Hendrick Willeboorts, 2 andere 
opgehouden, azijn pot P. Wouters. 
 
Aldus publiekelijk en notarieel verkocht ten bijwezen van vele omstaanders en ter presentie 
van L. Van Esch en Guilliam Wouters als getuigen deze 15de maart 1780. 

 
Betaald aan de vorster van Poederlee 0 – 2  
Item, Gierle      0 – 2  
 
Den inhoud van dezen koopdag is aan mij ondergeschrevene en volle voldaan door den 
notaris. C. Bouwen deze 16 december 1780. 
 
Akte N°          13 maart 1777 
 
Op heden den 13de maart 1777 voor mij notaris en getuigen compareerde Maria Faes 
weduwe Peeter Verheijen inwoonster van Olen, welke comparante verklaarde volmachtig te 
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maken Adriaen Verheijen en Peeter Meir ook inwoners van Olen om haar kinderen verwekt 
met den voorzegde Peeter Verheijen, zijnde vier in het getal te besteden of zelfs te 
alimenteren zo en gelijk zij geconstitueerde zullen goedvinden, ook om tot betaling van 
dezelfde te emploieren een som van negentig guldens courant competerende uit de 
verkoping van de haafelijke effecten ten sterfhuize van de voorzegde haar man, verkocht 
door de wethouders van Tongerlo, ook verklaarde zij comparante dezelfde te constitueren 
om daartoe te emploieren de helft van den intrest van een rente van twee honderd en vijf en 
zeventig guldens courant staande tot last van Adriaen Gebruers inwoner van de Capelle ter 
Voort onder Westerlo, houdende voor goed vast en van waarde al hetgene door de 
geconstitueerde daarin zal worden verricht en gedaan onder verbintenis en permutatie als 
naar recht. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Gommarus Mannaerts en Peeter Fr. 
Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 26         28 januari 1780 
 
Op heden den 28ste januari 1780 voor mij notaris en getuigen compareerde Elisabeth 
Janssens weduwe Jan Cools inwoonster Van Olen, welke comparante uit kracht van macht 
en procuratie op haar verleden door haar kinderen onder signature van datum 23 januari 
laatstleden alhier gezien, verklaarde te cederen en te transporteren in volle eigendom aan 
haar zoon Peeter Cools al haar haafelijke effecten bestaande in koeien os, runders, hooi, 
stro, karren, ploeg en egge en al dat tot de pachterije diende, granen gedorsen en 
ongedorsen, geschuurd en op de velde, op den last dat dezelfde haar zoon de comparante 
transportante gedurende haar leven zal moeten houden en alimenteren, van kost en drank, 
klederen en lijnwaad, ziek en gezond en na haar dood haar ter aarde bestellen met een 
uitvaart naar staat en conditie en ingeval dezelfde haar zoon niet wel en werde getracteerd, 
zal het haar liber staan hare kosten te lopen in een ander huis ten laste van dezelfde haar 
zoon ... ook zal dezelfde Peeter Cools en zijn zuster Elisabeth Cools jaarlijks moeten 
betalen twintig guldens. 
 
Haar zoon present en accepterende verhuurd te hebben hare comparante huis met de 
landerijen, weiden zo en gelijk zij hetzelfde altijd heeft bepachtert om en mits een som van 
vijf en dertig guldens jaarlijks voor huis en landhuur. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Baptist De Winter. 
 
De ondergeschrevene allen kinderen en erfgenamen van Jan Cools overleden tot Olen, 
verklaarden mits deze te geven onherroepelijke macht en procuratie aan hun moeder 
weduwe van de voorzegde Jan Cools met naam Elisabeth Janssens om al haar haafelijke 
effecten die zij met hun moeder bezitten te cederen aan haar zoon Peeter Cools op conditie 
dat dezelfde zijn moeder zal moeten houden ... ook zal dezelfde Peeter Cools zijn zuster 
Elisabeth Cools als zij niet meer capabel zou zijn haar kost te winnen jaarlijks moeten 
geven twintig guldens eens. 
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Akte N°         26 februari 1781 
 
Op heden deze 26ste februari 1871 voor mij notaris en getuigen compareerde Michiel Doos 
inwoner van Oosterwijk, welke comparant verklaarde in huur aangenomen te hebben van 
Juffrouw Cools begijntje tot Turnhout, zeker haar stede met huizinge, weiden, landerijen, 
heiden en beemden zo en gelijk het actueel bepachtert word door Jan Baptist Ooms en dat 
om en mits een som van veertig guldens in voorlijf en een veertel boekweit en een half 
veerteel koren jaarlijks te leveren tot Turnhout ten huize van de voorzegde begijn. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Merten 
Smets en Jan Baptist De Winter als getuigen.  
 
Depost is geconditioneerd dat hij huurling zes veertelen koren zal moeten betalen met en 
volgens ’t spijker van Lier. Den voorzegde termijn van zes jaar is gecontinueerd voor een 
andere termijn van zes jaar. 
 
Akte N° 19          29 juli 1781 
 
Op heden den 19ste juli 1781 voor mij notaris en getuigen compareerde Anna Maria 
Peeters weduwe Jan Blampaerts inwoonster van Olen, welke comparante verklaarde 
verhuurd te hebben aan Peeter Matthijs present en accepterende haar comparante 
hofstede, stal, schuur, hof, landerijen en weiden, heiden en beemden zo en gelijk hij huurder 
hetzelfde actueel bewoonde en dat om en mits een som van drie pistolen jaarlijks in voorlijf 
en achtien veertelen goed leverbaar koren Lierse maat ... Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Henricus De Busser en Jan Daems als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 28         2 december 1781 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens welke Peeter Groenen in huwelijk met Maria 
Elisabeth Bosch op heden den 2de december 1781 naar voorgaande koopveiling zal te koop 
stellen de na te specifiëren percelen van erven door mij notaris. Eerst worden dezelfde 
percelen te koop gepresenteert op conditie dat de kopers zullen moeten betalen al de 
onkosten ter zake van deze verkopingen. Aldus zijn deze condities publiekelijk voorgelezen 
aan de Capelle Ter Voort, ten huize van Amand Helsen, ter presentie van Peeter Verswijvel, 
Peeter Heijlen en Amand Helsen als getuigen. 
 
Op de voorzegde condities werd ten eerste te koop gesteld zeker perceel erve, opgebroken 
heide, groot een zille gelegen om “ de swertsheijde “ onder Westerlo. Palende oost Anthoon 
Van Hout, zuid de Baan, west de gemeente van Westerlo en noord Peeter Van De Bosch, te 
aanvaarden te Bavomisse eerst komende. Het perceel aan de verkopers bevallen bij 
scheiding en deling. 
 
Ten tweede werd te koop gepresenteerd zeker perceel beemd, groot een half zille, gelegen 
aan de Wimp onder Parreweijs. Palende oost J. B. Bosschaerts, zuid de Wimp west Guilliam 
Dirckx en noord Adriaen Van Hout ... en heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen 
Adriaen Van hout om en mits een som van honderd en tien guldens en verklaarde daarop 
te stellen zes hoogen of verdieren, present Peeter Verswijvel en Amand Helsen. 
 

Not. 6024: 1781  
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Op heden den 6de december 1781 compareerde Joanna Maria Verhaegen huisvrouw van 
Adriaen Van Hout welke uit naam van haar man voorzegd en verklaarde op den pand 
hiervoor en door Van Hout ingekocht alsnog te stellen vier hoogen of verdieren, ter presentie 
van Peeter Heijlen en Marten Heijlen. Op heden den 17de december 1781 het voorzegde 
perceel beemd de consent partium andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is 
hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag zonder verdere verhoging absolutelijk 
verbleven aan de voorzegde Joanna Maria Verhaegen huisvrouw van Adriaen Van Hout. 
Actum als boven, present Merten Helsen en Peeter Verswijvel. 
 
Ten derden werd te koop gesteld zeker perceel bos genaamd “ den baelenbosch “ groot 
ander halve zille. Palende oost Jacobus De Winter, zuid Marten Van Den Brande met een 
straat, west Jan Helsen en noord Peeter Naedts. Ditto koper zal moeten gedogen dat uit het 
zelfde bos alsnog gekapt word het elsen hout alsnu hebbende zijnen vijfden wasdom, 
ingevolge hetzelfde aan verkoper bij scheiding en deling is bevallen. 
 
Akte N° 27         6 december 1781 
 
Op heden 6 december 1781 voor mij notaris en getuigen compareerde Joannes Vinckx in 
huwelijk met Anna Catharina Hermans, ingezetenen van Nijlen van zijn vrouw 
geautoriseerd zo hij verklaarde, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Mr. 
Jacobus Willems en Theresia Du Rubreu gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, een 
som van honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen tot Schobbroeck onder 
Westerlo. Palende oost Peeter Horemans, zuid Peeter Dils erfgenamen, west de ’S 
Heerestraat en noord het straatje op Scobbroeck, groot een half bunder. 
 
Compareerde ten deze mede Jan Hermans den comparants vrouwe vader inwoner van 
Olen, welke verklaarde te consenteren in de voorzegde lichting van honderd guldens en 
afziende van de touchte dewelke hij op het voorzegde perceel erfpand is hebbende en zich 
stellende al borg. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Bavo 
Franciscus Govaerts en Joseph Govaerts als getuigen. 
 
De ondergeschrevene Anna Catharina Hermans verklaarde bij en mits deze de volmacht 
gemaakt te hebben aan haar man Joannes Vinckx, des doende bij deze om uit handen van 
Mr. Jacobus Wilms en Theresia Du Rubreu gehuwden tot Noorderwijk te lichten en ter 
rente te ontvangen op intrest à rate van drie guldens en tien stuivers een som van honderd 
guldens ... etc. zelfde inhoud als de notaris. 
 
Akte N° 26         19 december 1781 
 
Op heden den 19de december 1781 voor mij notaris en getuigen compareerde Norbertus 
Livinus Daems inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Jan 
Baptist Wils en Maria Verwimp gehuwden, zeker zijn comparant huis met aangelegen 
erven, gestaan tot Buul onder Olen, groot een half bunder. Palende oost de baan, zuid P. 
Martien Soeten, west Peeter Verlinden en noord Merten Wolfs, zo en gelijk hij comparant 
hetzelfde in eigendom bezeten heeft en bij koop verkregen tegen de erfgenamen Adriaen 
De Backer en dat om en mits een som van honderd en twee guldens, te betalen tussen 
heden en drie weken. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van Peeter Heijlen en Peeter Verhestraeten als getuigen. 
 
Akte N° 25         21 december 1781 
 
Op heden den 21ste december voor mij notaris en getuigen compareerden Merten 
Verstappen en Elisabeth Mattheijs gehuwden en ingezetenen van Oosterwijk jurisdictie 
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van Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Mr. 
Jacobus Willems en Theresia Du Rubreu gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, een 
som van drie honderd en vijftig guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ het gerst land “ groot 
anderhalve zille, gelegen tot oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost Peeter Boeckx, zuid ... 
(leeg), west Peeter Boeckx voorzegde en noord de straat. Item zeker perceel erve genaamd 
“ het zand land “ ook gelegen tot Oosterwijk, groot een half bunder. Palende oost een 
straatje lopende uit de grote baan op Noorderwijk, zuid de voorzegde baan, west Jan Van 
Opstal en noord Adriaen Verstappen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Peeter Van Tongel en 
Bavo Franciscus Govaerts als getuigen. 
 
Akte N° 24         1 november 1781 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van van dezen openbare instrumente van testament kennelijk zij een ieder dat 
op heden den eersten november 1781, voor mij notaris en getuigen compareerde Catharina 
Lemmens en Josephus Dioos gehuwden en ingezetenen van Oevel, zij comparante 
liggende ziek te bed en hij comparant in goede gezondheid hun verstand en memorie wel 
machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden niet van deze wereld te scheiden 
zonder van hun goederen gedisponeerd te hebben in dit hun tegenwoordig testament. 
 

- 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 ze zowel de haaffelijke als de 
erfelijke goederen aan elkaar maakten in volle eigendom en met volle touchte 
gedurende zijn of haar verder leven, op last dat de laatst levende zal gehouden 
zijn hun kinderen samen verwekt en te verwekken houden en alimenteren naar 
staat en conditie tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke ouderdom en alsdan 
aan ieder te betalen de som van vijf en twintig guldens eens voor hun legitieme 
portie der haave en latende zij testatrice tot dien haar kinderen van eerste bedde 
geheel voor hunne legitieme portie der haave te vinden uit de erfgoederen op 
hen gedevolveerd met het afsterven van de eerste man van de testatrice ... 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, en voor het ziekenbed der testarice, ter 
presentie van Peeter Peeters en Joseph Lauwen geburen als getuigen. Depost heeft de 
testatrice verklaard niet te kunnen schrijven door haar ziekte. 
 
Akte N° 23         8 november 1781 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van van dezen openbare instrumente van testament kennelijk zij een ieder dat 
op heden den achtsten november 1781, voor mij notaris en getuigen compareerdeb Anna 
Elisabeth Van Zande en Jan Baptist De Backer gehuwden en ingezetenen van 
Noorderwijk, hun verstand, memorie en vijf zinnen machtig en gebruikende, welke 
comparanten verklaarden niet van deze wereld te scheiden zonder testament en ordonnaties 
van laatste wille. 
 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 201 

 

 
 

 

- Bevelen overzulks zij testeuren eerst dat hun lichamen begraven zouden 
worden in gewijde aarde en het laten doen van bergafenissen en andere pieuse 
werken ter discretie van de laatstlevende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze de haafelijke effecten aan 
elkaar gelaten hebben op den last dat de testateuren kwamen kind of kinderen 
achter te laten van hun beide lijven geboren, de laatst levende zal gehouden zijn 
dezelfde te houden of te alimenteren ... tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke 
ouderdom en hen dan te geven hun legitieme portie der haave. 

 
- In geval zij testatrice van geen kind of kinderen achter te laten te geven aan 

haar moeder geheel voor de legitieme portie. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ten woonhuize ter testeuren, ter presentie 
van Jan Peeters en Franciscus Verstappen geburen als getuigen aanzocht 
 
Akte N° 22         24 november 1781 
 
Condities en voorwaarden achtervolgens welke Jan Van Outsel en Martinus Mans beiden 
als wettelijke aangestelde voogden over de wezen wijlen Guilliam Huijpens daar moeder 
van leeft Maria Mans op heden den 24ste november 1781 naar voorgaande zondaagse 
proclamaties en autorisatie verleend door de wethouders van Tongerlo op datum van 2 
november, publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen de na te specifieren percelen 
erven. 
 
Dat coopers sonder costen aen de principaele coopsommen sullen moeten betaelen alle 
oncosten ter zaeke van deese verkoopinge ende goedenisse dier te gerijsen als schrijven 
ende passeren deser conditie, zegels, kerckgeboden, keirsbrandinge ofte stockslagh 
goedenisse, pontpenningen ... . 
 
Aldus zijn deze condities publiekelijk voorgelezen binnen Oosterwijk Tongerlo, ter presentie 
van Erasmus Schoofs en Peeter Heijlen, Mr. Jacobus Wilms als getuigen met menigvuldige 
omstaanders. 
 
Ingevolg de voorzegde condities werd voor eerst te koop gepresenteerd zeker perceel dries 
gelegen tot ILLe onder Tongerlo, groot een half bunder. Palende oost zuid en west de 
erfgenamen Emanuel T Seijen en noord Peeter De Ceuster en Peeter Boeckx genaamd  
“ den achtersten dries “ te aanvaarden half maart eerstkomende en heeft na langdurige 
roepen den handslag ontvangen Adriaen Van Lommel voor de som van zeventig guldens 
en verklaarde daarop te stellen zeven hoogen of verdieren, ter presentie van Peeter Heijlen 
en Mr. Jacobus Wilms en stelde voor borg Joseph Verswijvel. Dezelfden dag verklaarde 
den voorzegde Adriaen Van Lommel alsnog drie hoogen of verdieren te stellen. 
 
Op heden den 14 december 1781 het voorzegde perceel, genaamd “ den achtersten dries “ 
andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde heeft daarvan met het geven van 1ste, 2de en 
3de stokslag het geluk finaal gekregen en is hetzelfde absolutelijk verbleven zonder verder 
verhoging Adriaen Van Lommel ter presentie van Jan Heijlen en Anthonis Tubax als 
getuigen. 
 
Ten tweeden is te koop gesteld “ den voorsten dries “ groot omtrent een zille gelegen tot 
ILLe. Palende oost de erfgenamen van den notaris Oniaerts, zuid de heer Iven, west 
dezelfde en noord de baan. 
 
Ten derden werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de haegheijde “ gelegen 
alhier tot Oosterwijk onder Tongerlo, groot omtrent de vijftig roeden. Palende oost Peeter 
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Joseph Verstappen, zuid en noord de erfgenamen van den notaris Oniaerts en west Peeter 
De Ceuster. Heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen, Peeter Heijlen 
om en mits een som van zestien guldens en verklaarde daar op te stellen vier hoogen of 
verdieren, present meester Jacobus Wilms en Adriaen Van Lommel. Stellende voor borg den 
notaris Oniaerts. 
 
Ten vierden werd te koop gesteld zeker preceel erve genaamd “ de schomme “ groot 
omtrent een half bunder. Palende oost Jan Van Opstal, zuid Jan Merten Daems, west 
Merten Verstappen en noord de gemeente heide gelegen onder Tongerlo. Heeft daarvan na 
langdurige roepen den handsalg ontvangen Jan Heijlen om en mits een som van honderd 
vijftig guldens en verklaarde daarop te stellen vijftien hoogen of verdieren. Gedurende het 
schrijven stelde dezelfde alsnog vijf hoogen, present Peeter Heijlen en Adriaen Van Lommel. 
 
Ten vijfde werd te koop gesteld, zeker perceel opgebroken heide, groot omtrent een zille. 
Palende oost en zuid de gemeente heide, west Jan Heijns en noord Peeter Jan Struijf. Dit 
perceel insgelijks gelegen onder Tongerlo en heeft na langdurige roepen den handsalg 
ontvangen Peeter Nuijens om en mits een som van vijftig guldens en verklaarde daarop te 
stellen twee hoogen, present Adriaen Van Lommel en Peeter Groenen. Op heden den 14de 
december 1781 het voorzegde perceel opgebroken heide andermaal opgeroepen door mij 
notaris zijnde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag het absoluut geluk ontvangen bij 
Peeter Nuijens voor de somme van vijftig guldens, present Anthonis Tubax en Jan Heijlen. 
 
Ten zesde werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ het soutland “ gelegen 
onder Tongerlo. Palende oost de straat naar de gemeente heiden, zuid Michiel Gebruers, 
west Jan Van Opstal en noord Adriaen Verstappen, groot een half bunder. Heeft daarvan na 
langdurige roepen den handslag ontvangen Merten Verstappen, om en mits de som van 
honderd vijf en dertig guldens en verklaarde daarop te stellen tien hoogen of verdieren, 
present Mr. Jacobus Willems en Peeter Heijlen. 
 
Op heden 14 december 1781 het voorzegde perceel genaamd “ het soutland “ andermaal 
door mij notaris opgeroepen zijnde bij consenta partium, is hetzelfde met het geven van 1ste, 
2de en 3de stokslag absolutelijk verbleven zonder verdere verhoging aan Martinus 
Verstappen, present Anthonius Tubax en Jan Heijlen getuigen.  
 
Op heden den 14de december 1781 het perceel land genaamd “ de haegheijde “ andermaal 
bij consent van koper en verkoper opgeroepen zijnde door mij notaris heeft daarvan met het 
geven van 1ste, 2de en 3de stokslag het finaal geluk ontvangen en is hetzelfde stuk absolutelijk 
verbleven aan den voorzegde Peeter Heijlen als command van den notaris J. Fr. Oniaerts, 
ter presentie van Jan Heijlen en Anthonius Tubax. 
 
Ten zevenste werd te koop gesteld, zeker huis en hof en aangelegen erven groot vijftig 
roeden ...  
 
Op heden den 14de december 1781 het perceel land genaamd “ de schomme “ ingekocht 
door Jan Heijlen met consent van koper en verkoper andermaal door mij notaris 
opgeroepen zijnde heeft daarvan met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag het absoluut 
geluk gekregen en ook verbleven aan Jan Heijlen, present Anthonius Tubax en Adriaen Van 
Lommel als getuigen. 
 
Den ondergeschreven dienaar van justitie des dorps en heerlijkheid Tongerlo verklaarde van 
al de voorzegde percelen van erven gedaan te hebben de drie conselutieve paijgeboden met 
aanzeggingen, het laatste dat de condities die er zouden gesloten worden op heden datum 
ten twee uren na middag ten huize van mij notaris alhier tot Olen. 14 december 1781. En is 
dit de ordinaire signature van Erasmus Schoofs, present Jan Baptist Heijlen 
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Akte N° 21         12 oktober 1781 
 
Op heden den 12de oktober 1781 compareerde voor mij notaris en getuigen, Egidius 
Peeters inwoner van Morkhoven, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Jan 
Baptist Peeters insgelijks inwoner van Morkhoven zeker perceel erve, groot omtrent de 
veertig roeden. Palende oost den transportant, west Henrick Haverans, zuid Cornelis Heijlen 
cum suis en noord de straat, gelegen tot Morkhoven en dit om en mits een som van honderd 
en veertig guldens courant te betalen den dag der goedenis. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, present Guilliam Van Elst en Jan Bapt. 
Janssens als getuigen. 
 
Akte N° 20         6 september 1781 
 
Op heden den 6de september voor mij notaris en getuigen, compareerde Adriaen Mattheijs 
inwoner van Oosterwijk, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Hendrick 
Wenderickx, present alhier en accepterende te weten zijne comparante hofstede met 
landerijen, weiden, heiden en beemden, gestaan en gelegen tot Oosterwijk zo en gelijk 
hetzelfde in huur is bij Jan Van De Poel, actuele pachter en om en mits een som van vijf en 
veertig guldens in voorlijf en twee en twintig veertelen goed en leverbaar koren Lierse maten. 
 
Compareerde ten deze mede Philippus Vermeerbergen inwoner van Gelindel jurisdictie 
van Westerlo, welke comparant verklaarde zich te stellen als borg. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Joseph Verbrecht 
en Jan Baptist Janssens als getuigen. 
 
Akte N° 19         10 september 1781 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrumente van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 10 september 1781, voor mij notaris en getuigen compareerden Anna Maria 
Geens en Jan Baptist Callaerts gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, de 
comparante ziek liggende te bed en hij comparant in goede gezondheid, welke comparanten 
verklaarden niet van deze wereld te scheiden zonder van hunne goederen gedisponeerd te 
hebben en verklaarden te hebben gemaakt en geordonneerd dit hun tegenwoordig 
testament. Alle testamenten voor deze datum gemaakt daarmede casserende. 
 

- Recomanderen zij testateuren dat hun lichamen ter gewijde aarde zouden 
bergaven worden met een eerlijke uitvaart naar staat en conditie ter discretie 
van de laatst levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze zowel hun haafelijke als 
erfelijke goederen aan elkaar maakten in volle eigendom en met volle touchte en 
gebruik geduren het leven des laatst levende en den eigendom aan hun 
kinderen te samen verwekt of descendenten der zelfde bij representatie 
staaksgewijs nochtans dat alzulke laatst levende zal gehouden zijn hunne 
kinderen te samen verwekt eerlijk op te voeden en te alimanteren tot ze 
gekomen zijn tot een geabropeerden staat of ouderdom en aan ieder derzelfde 
te betalen voor en in de plaats van hun legitieme portie der haave de somme 
van honderd guldens eens. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize der testateuren, ter 
presentie van Geeraert Vanden Broeck en Peeter Peeters geburen als getuigen. 
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Akte N° 18         22 augustus 1781 
 
Op heden den 22ste augustus voor mij notaris en getuigen compareerde Henrick De Backer 
in huwelijk met Anna Maria Soeten inwoner van Olen, welke comparant bekende ontvangen 
te hebben uit handen van den heer Van Mieghem pastoor alhier als opperproviseur der 
Capelle van Onze Lieve Vrouwe Visitatie tot Oosterwijk ten bijwezen van Jan Andries 
Gebruers kapelmeester der voorzegde kapel een som van vijftig guldens wisselgeld. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ den ILsendriesch “ 
gelegen alhier tot Olen onder Tongerlo. Palende oost Peeter De Ceuster, zuid Jan Mols, 
west de weduwe Jan Wouters en noord Adriaen Verstockt, groot twee honderd vijftig roeden. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Sieur Petrus Schmitz en Jan Mattheijs als getuigen. Nota: de rente heeft gestaan tot last van 
Jan De Ceuster. 
 
Akte N° 17         24 augustus 1781 
 
Op heden den 24ste augustus 1781 voor mij notaris en getuigen compareerde Augustinus 
Van Looij inwoner van Wiekevorst, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan 
Jan Baptist Delen, present alhier en accepterende zijns comparante hofstede met 
aangelegen erven, weiden en beemden, zo en gelijk hetzelfde actueel in hure zijn bepachtert 
worden bij Adriaen Helsen, actuele huurder, gestaan en gelegen tot Strateneinde onder 
Westerlo, om en mits een som van vijftig guldens in voorlijf jaarlijks en veertien veertelen 
koren te betalen met en volgens het Liers spijker en dit voor een termijn van twaalf jaar. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter Delen en Adriaen Joseph Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 18         19 augustus 1781 
 
Op heden deze 19de augustus 1781 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Smets 
Peeterssone inwoner van Schaatsbergen, jurisdictie van Olen, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Martinus Sprengers een som van honderd en vijftig 
guldens courant ...  
 
Voor welke kapitale somme hij comparant aan de voorzegde Martinus Sprengers alhier 
present en accepterende is overzettende, cederende en transporterende als ultiem 
obligatoire rente van gelijke somme van honderd en vijftig guldens als Adriaen Van Den 
Bruel in huwelijk met Elisabeth Cremers comparerende voor wijlen den notaris Eg. 
Oniaerts hebben verleden en bekend ten behoeve van hem comparant ingevolge de akte 
van rentconstitutie des aangaande voor de voorzegde notaris present getuigen gepasseerd 
in dato 29 december 1765, verklaarde hij comparant aan de voorzegde obligatoire rente 
geen het minste recht van eigendom, aktie of presentie meer te hebben of te behouden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Adrianus Josephus Oniaerts en Peeter Smets als getuigen aanzocht. 
 
Akte N°           20 juli 1781 
 
Testament:  In den naeme ons Heer amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrumente van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 20ste juli 1781 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Van Menghsel 
en Anna Catharina Broeckx, ingezetenen van Oosterwijk jurisdictie Tongerlo, hij comparant 
liggende ziek te bed en zij comparante in goede gezondheid welke comparanten verklaarden 
bij deze gemaakt en geordonneerd te hebben hun tegenwoordig testament. 
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- Ten eersten beveelden zij testateuren dat hun lichamen begraven zouden 

worden in gewijde aarde met een eerlijke en gepermiteerde uitvaart naar staat 
en conditie ter discretie van de laatst levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen prelagteerden zij testateuren eerst en 
vooral aan hun twee zonen met naam Peeter Van Menghsel en Anthonius 
Van Menghsel ieder een somme van vijftig guldens courant eens en dat in 
consideratie van hunne gedane diensten. 

 
- Dispositie van hunne meubile goederen hebben zij testateuren alles aan elkaar 

gemaakt en dat de laatst levende zal gehouden zijn aan hun zonen met naam 
Jan Baptist Van Menghsel, Peeter Van Menghsel en Anthoon Van 
Menghsel op te leggen en te betalen ieder een som van veertig guldens of een 
koe en dat in plaats van hunne legitieme portie der haave. Verklaarden zij 
testeuren dat hun andere kinderen dezelfde portie legitiem rijkelijk hebben 
genoten en alreeds geproffiteerd en latende testateuren aan elkaar de volle 
touchte en gebruik hunner erfelijke goederen en den eigendom aan hun 
kinderen of bij gebrek van die aan hunne descendenten. 

 
- Zij testateuren wilden dat de laatstlevende zal vermogen te verkopen zeker 

perceel erve genaamd “ het backx bosch “ gelegen tot Hulshout tot kwijting der 
schulden. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize der testateuren, ter presentie van Christiaen 
Bruijnseels en Jan Baptist Ooms geburen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°           20 juli 1781 
 
Op heden den 20ste juli 1781 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Smets 
Peeterssone in huwelijk met Anna Van Hove, inwoner van Schaatsbergen, jurisdictie van 
Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben van Jan Baptist Matthijs de som van 
vier honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ den begijnen dries “ 
zijnde weide groot omtrent drie zillen. Palende oost de straat, zuid Maria Bax, west de abdij 
van Tongerlo en noord insgelijks een straat. Item zeker perceel zaailand als weid, genaamd  
“ hagkens? dries “, groot twee zillen en half. Palende oost de straat, zuid de gemeine heide, 
west Peeter Peeters en noord Maria Bax, beide gelegen onder Oevel en zijnde vrij en 
onbelast. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van Peeter Martien Janssens en Jan Baptist Janssens als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Guilliam Smets Peeterssone de 
som van vier honderd guldens in extructie der voorzegde obligatie mitsgaders achttien 
gulden en veertien stuivers voor intrest, consenterende daar mede in de cassatie. 14 
december 1793. 
 
Akte N° 16          1 juli 1781 
 
Op heden den 1ste juli 1781 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter De Winter, 
inwoner van Damseinde jurisdictie van Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te 
hebben uit handen van Geeraert De Winter zijn broer de som van twee honderd en vijftig 
guldens courant. 
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Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ den spirink “ groot salvo 
justo drie zillen gelegen tot Damseinde. Palende oost Peeter Govaerts, zuid Peeter Dils, 
west de straat en noord Jan De Cort. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van Joseph Oniaerts en Franciscus Smets als getuigen. 
 
Akte N° 15          13 juni 1781 
 
Testament:  In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van dezen opnebare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 13de juni 1781 voor mij notaris en present getuigen compareerde Dimphna 
Verlinden ongehuwde bejaarde dochter, inwoonster der stad Antwerpen, actueel hier binnen 
Olen, gezond van lichaam en haar verstand gebruikende, welke comparante verklaarde bij 
deze haar testament gemaakt en geordonneerd te hebben. 
 

- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde op het kerkhof 
der parochiale kerk waar onder zij zal komen te overlijden met een eerlijke en 
geprmitteerde uitvaart naar gewoonte der plaats en dat er kort na haar overlijden 
zullen gecelebreerd worden drie honderd missen van requiem tot haar en haar 
ouders ziele lafenis. 
 

- Dispositie van haar na te laten meubile en immeubile goederen, prelegateerde 
zij testatrice eerst en vooral aan haar broer Peeter Verlinden een som van 
honderd guldens wisselgeld eens. 

 
- Item prelegateerde aan Peeter Franciscus Van Linden Peeterssone voorzegd 

en van Maria ’t Seijen waarvan zij testatrice meter van is, een som van vijf en 
twintig guldens eens op dat dezelfde haar ziel gedachtig zijnde. 

 
- Item legateerde aan het dochterke van Franciscus De Ceuster en Anna 

Catharina Verlinden, bij naam zo men meende Maria Dimphna Emmers, 
waarvan zij testarice insgelijks meter is haren kerkboek met zilveren sloten en 
een gouden halsslot met gouden oorringen.  

 
- Item legateerde zij aan het kind van Henrick Voordekkers in huwelijk met Anna 

Catharina Mertens insgelijks een boek met zilveren slot en een gouden kruis 
zijnde zij testatrices insgelijks meter van hetzelfde en dat deze ook haar ziele 
gedachtig zoude weze. 

 
- Item laat en maakte zij testatrice haar broer Peeter Verlinden en voor al zijn 

descendenten zeker perceel erve, groot twee honderd en vier roeden, gelegen 
tot Oevel op “ den houdt “ genaamd “ in jan mertens “. Palende oost de 
erfgenamen Peeter Mertens, zuid Franciscus Thijs, west Peeter Mertens 
erfgenamen, voortgekomen van wijlen haar zuster Anna Marie Verlinden mits 
dat dezelfde haar broer of zijn descendenten ter gemene deling in des 
testatrices sterfhuis inbrengen twee honderd guldens courant of zolang stil staan 
tot dat de verdere erfgenamen daar tegen vergeleken en bij decreet van het 
inbrengen af zullen staan zal het land hier voor gemeld blijven aan haar 
gerestitueerde erfgenamen.  

 
- Dispositie van haar resterende goederen, heeft zij testatrice gemaakt aan de 

kinderen van Peeter Verlinden haar broer. Item aan de kinderen van Maria 
Anna Verlinden haar zuster daar vader af was Michiel Mertens. Item aan de 
kinderen van haar broer Jan Baptist Verlinden, alle hoofden gelijk ... zo 
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nochtans dat haar haar broer Peeter Verlinden en zijn huisvrouw van de parten 
van hun kinderen de touchte zullen hebben gedurende hun leven. 

 
- Kiezende voor uitvoerder van haar testament haar broer Peeter Verlinden en in 

geval van zijn vooraflijvigheid zijn zoon Jan Verlinden en latende daarvoor een 
som van vijftig guldens eens. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Norbertus Livinus Daems en Jan Baptist De Winter als getuigen. 
 
Akte N° 14          14 mei 1781 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud dezen openbare intsrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 14de mei 1781 voor mij notaris en getuigen, compareerden Franciscus Balens 
en Cornelia Verhaegen gehuwden en ingezetenen van ILLe jurisdictie Tongerlo, zij 
comparante enigszins onpasselijk en hij comparant in goede gezondheid welke comparanten 
verklaarden niet van deze wereld te scheiden zonder gedisponeerd te hebben van hun 
tijdelijke goederen en maakten bij deze hun tegenwoordig testament en ordonnanties van 
laatste wille. 
 

- 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. 
 

- Willende tot dien dat hun nagedaan worden vijftig missen van requiem na ieders 
overlijden. 

 
- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij eerst hun haafelijk maken in 

volle eigendom an elkaar, zo nochtans dat zij testateuren hun kinderen te samen 
verwekt zijn latende voor hunne legitieme portie der haave en aangaande de 
erfgoederen die ze ook maakten aan elkaar met de volle touchte gedurende hun 
verder leven en den eigendom aan de kinderen samen verwekt. 

 
- Zo nochtans dat het aan de laatst levende zal vrij en liber zijn publiekelijk aan de 

meestbiedende te verkopen zeker perceel land gelegen tot Gerhaegen onder 
Olen en dat tot kwijting van hun schulden. 

Aldus gedaan en gepasseerd tot ILLe onder Tongerlo ten huize van de testateuren, ter 
presentie van Joseph Geerts en Jan Andries Appels als getuigen, beide geburen. 
 
Akte N° 13          15 juni 1781 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud dezen openbare intsrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 15de mei 1781 voor mij notaris en getuigen, compareerden Jan Groenen en 
Joanna Dirckx gehuwden, ingezetenen van Olen op de Haperstraet, hij comparant 
enigszins onpasselijk en zij comparante met ons gaande en staande, welke compartanten 
verklaarden niet van deze wereld te scheiden zonder van hunne goederen gedisponeerd te 
hebben bij deze hun tegenwoordig testament en ordonnantie van laatste wille. 
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- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie en willende hun nagedaan te worden na 
ieders overlijden vijf en twintig missen van requiem tot lafenis hunner zielen. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen hebben zij testateuren geprelegateerd aan 
hun zoon Peeter Franciscus Groenen en hun dochter Marie Catrien Groenen 
in huwelijk met Simon Verborren 18, al hun wevers gereedschap en al wat de 
weverij is rakende om onder hun twee na de dood van de testateuren gelijk in 
twee kavels gedeeld te worden. 

 
- Item aan hun zoon Martinus Groenen prelagteerden zij testateuren al hun bijen 

met hal en hetgene des rakende en tot dien een som van vijftig guldens courant 
eens. 

 
- Dispositie van hun resterende goederen, zowel haafelijke als erfelijke hebben zij 

aan elkaar gemaakt voor de volle touchte en gebruik het leven lang en voor den 
eigendom na hun beider dood op hun wettige kinderen of descendenten der 
zelfde, staaksgewijs om onder hun in gelijke kavels en parten te delen. 

Aldus gedaan ten woonhuize der testateuren, ter presentie van Peeter Martien Janssens en 
Carel (Carolus) Verachtert als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 12          19 mei 1781 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud dezen openbare intsrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 19de mei 1781 voor mij notaris en getuigen, compareerden Franciscus Van De 
Ven en Anna Cathrien Van Tichel, inwoners van oosterwijk onder Tongerlo, hij comparant 
liggende ziek te bed en zij comarante in goede gezondheid welke comparanten verklaarden 
niet van deze wereld te scheiden zonder van hunne goederen gedisponeerd te hebben bij 
deze hun tegenwoordig testament. 
 

- Willende vooreerst dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde 
met een eerlijke uitvaart naar staat en conditie ter discretie van de laatst levende 
van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij de haafelijke effecten aan 
elkaar maakten in volle eigendom en tevens hun erfelijke goederen die zij ook 
aan elkaar maakten met volle touchte en gebruik gedurende zijn of haar verder 
leven en na hun dood te succederen volgens landsrecht en coustumen lokaal. 

 
- Willende zij testateuren indien er wettige kinderen kwamen dat de laatst levende 

zal gehouden zijn deze te alimenteren tot den ouderdom van vijf en twintig jaar. 

Aldus gedaan ten woonhuize der testateuren, ter presentie van Martinus Verherstraeten en 
Jacobus Veraert (Verhaert) als getuigen. 
 
Akte N° 11          29 mei 1781 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke de notaris Oniaerts zowel in eigen naam 
als in kwaliteit van voogd over de minderjarige wezen wijlen Henricus Wuijts erfgenamen 

 
 
18 Simon Verborren, ook Simon Verberne  
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testamentair ten sterfhuize wijlen Elisabeth Nuijens ter assistentie van Jan Baptist Thijs 
insgelijks voogd over dezelfde wezen, uit kracht van autorisatie van de wethouders van Vorst 
van datum 9 mei laatst leden op heden den 19de mei 1781 publiekelijk zullen te koop 
presenteren de nabeschreven percelen van erven. 
 
Eerst sullen coopers sonder corten aen de cappitaele somme moeten betaelen alle oncosten 
ter saecke ... Aldus zijn zijn deze condities publiekelijk voorgelezen, present Guilliam Van 
Elst en Marten Goris als getuigen. 
 
Op de voorzegde condities werd voor eerst te koop gesteld zeker perceel erve genaamd  
“ het achterste bunder “ groot een bunder. Palende oost Jan Sprenghers, zuid de 
Herbaene, west de heer Van Bijlen en noord “ het voorste bunder “ en heeft daarvan na 
langurige roepen den handslag ontvangen Hendrick De Busser, om en mits een som van 
vier honderd en tachtig guldens en verklaarde daarop te stellen twintige hoogen of verdieren, 
present Guilliam Van Elst en Jan Cluijts. Dezelfde dag compareerd Adriaen Bellens en 
verklaarde op den eersten koop te stellen vijf en twintig hoogen of verdieren. Op heden den 
5de juni 1781 het voorzegde perceel land andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is 
hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag zonder verdere verhoging verbleven aan 
Adriaen Bellens, present J. B. De Winter en Michiel Cools. 
 
Ten tweeden werd op de voorzegde condities te koop gesteld, zeker perceel erve genaamd  
“ het vorste bunder “, groot een bunder. Palende oost Jan Sprenghers, zuid “ het achterste 
bunder “, west Merten Wilms en noord Franciscus Verhaert erfgenamen en heeft daarvan 
na langdurige roepen den handslag ontvangen Hendrick De Busser om en mits een som 
van zes honderd vijf en twintig guldens en verklaarde daar op te stellen vijf en twintig 
verdieren, present Jan Cluijts en Guilliam Verelst. Dezelfden dag verklaarde Adriaen 
Bellens alsnog te stellen vijftig hoogen of verdieren. 
 
Op 3 juni 1781 is gecompareerd Jan Baptist Heijns en verklaarde op het voorzegde pand 
alsnog te stellen drie hoogen of verdieren, present Peeter Meir en J. B. De Winter. Op heden 
den 5de juni 1781 het voorzegde perceel wezende 2de koop andermaal door mij notaris 
opgeroepen zijnde is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag aan Adriaen 
Bellens voor de som van zes honderd vijf en veertig guldens en tachtig verdieren. Present 
P. M. Soeten en Guilliam Van Elst. 
 
Ten derden werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de postelen “, groot omtrent 
een half bunder. Palende oost Cornelis Vermeulen, zuid Adriaen Lemmens, west Merten 
Caers en noord de weduwe Verluijten, op den last van chijns te aanvaarden half oogst 
eerstkomende, van de ene partij gezaaid met koren en de ander met boekweit en heeft 
daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Jan Verboven om en mits een som 
van honderd zes en tachtig guldens en verklaarde daarop te stellen een hooge, present 
getuigen Guilliam Van Elst en Adriaen Bellens. 
 
Op 21 mei 1781 comareerde Jan Verboven en verklaarde alsnog te stellen vier hoogen of 
verdieren, present Adriaen Cluijts en P. Vermeerbergen. Op heden den 5de juni 1781 het 
voorzegde perceel andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde heeft daarvan het absoluut 
verblijf gehad den notaris J. F. Oniaerts met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag voor de 
somme van honderd zeven en twintig guldens en zes hoogen, present Adriaen Bellens en 
Peeter M. Soeten dezelfde als command van Jan Verboven mits dezes absentie des 
verklarende bij deze. 
 
Ten vierde werd te koop gesteld zeker perceel hooiwas beemd. Palende oost, zuid, west en 
noord ... (leeg) ... Te aanvaarden ten dage der goedenisse en heeft daarvan den handslag 
ontvangen Michiel Verachtert om en mits de som van honderd vijf en twintig guldens en 
verklaarde daarop te stellen vijftien hoogen, present Hendrick Verbiest en Guilliam Van Elst. 
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Dezelfde dag compareerde Amandus Van Houdt en verklaarde alsnog te stellen boven al 
de gestelde verdieren twaalf hoogen, present Jan Verboven en Adriaen Thoremans.  
 
Op 20 mei is gecompareerd Peeter Martinus Soeten en verklaarde op de voorzegde koop 
alsnog te stellen vijf hoogen, present Adriaen Bellens en Martinus Smets. Het voorzegde 
perceel andermaal opgeroepen zijnde heeft het absoluut verblijf gehad zonder verdere 
verhoging met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag Peeter Martinus Soeten voor de som 
van honderd vijf en twintig guldens en twee en dertig verdieren, present Adriaen Bellens en 
Guilliam Van Elst. 
 
Ten vijfden werd te koop gesteld zeker perceel broekagie, groot omtrent de drie zillen 
gelegen onder Geel op “ het geruijm “, te aanvaarden ten dage van de kaarsbrandinge of 
stokslag. Palende oost ... (leeg), zuid ... (leeg), west Jan Franciscus Wouters en noord de 
rivier de Nete en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen den notaris J. 
Fr. Oniaerts voor de som van twee honderd en vijf en zeventig guldens en verklaarde 
daarop te stellen vijftien hoogen of verdieren. Depost verklaarde idem J. Fr. Oniaerts te 
stellen tien hoogen of verdieren, present Guilliam Van Elst en Hendrick Verhaert. 
 
Den ondergeschreven Jan Baptist Thijs inwoner van Veerle in kwaliteit als voogd der 
wezen wijlen Henricus Wuijts verklaarde te committeren den notaris J. Fr. Onaierts 
insgelijks voogd over dezelfde wezen, om publiekelijk aan de meest biedende te verkopen 
alle erfelijke goederen achtergelaten bij wijlen zuster Elisabeth Nuijens geestelijke dochter 
overleden tot Tongerlo. Gelegen zo onder Olen als Geel ingevolge testamentaire dispositie 
gelaten aan de voorzegde wezen voor een vierde en voor de resterende drie vierden aan 
den voorzegde J. Fr. Oniaerts ook om ingevolge autorisatie van de wethouders van Vorst 
van datum 9 mei 1781 van de voorzegde goederen voor Heer en wet competent te doen de 
opdracht en kopers daarin te goeden en erven met prestering van eed. Present Peeter 
Martien Janssens en Norbertus Livinus Daems als getuigen. 
 
Akte N° 10          31 mei 1781 
 
Op heden den 31ste mei 1781 voor mij notaris en getuigen, compareerde Jan Verboven in 
huwelijk met Joanna Catharina Vennekens inwoners van Doffen jurisdictie van Olen, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben van Adriaen Coolkens, kapelmeester van de 
Onze Lieve Vrouwe tot Gestel een som van honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het binnenblok “ groot 
133 roeden. Palende oost den rentgelder, zuid Jan Van Menghsel, west de Duitsche straat 
en noord Jan Cluijts, gelegen tot Doefen onder Olen. Aldus gedaan binnen Olen, present 
Franciscus Vermeerbergen en Adriaen Franciscus Cluijts als getuigen. 
 
Akte N° 9           6 april 1781 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare intsrumente van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 6de april 1781 voor mij notaris en present getuigen compareerde Guillielmus 
Verachtert en Maria Anna Anthonis gehuwden en ingezetenen van Olen den comparant 
liggende ziek te bed en zij comparante in goede gezondheid, welke comparanten 
verklaarden uit vrije en libere wille ongedwongen van iemand gemaakt en geordonneerd te 
hebben dit hun tegenwoordig testament. 
 

- Recommanderen zij testateuren dat hun lichamen zouden begraven worden in 
gewijde aarde met een eerlijke uitvaart naar staat en conditie. 
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- Willende dat er kort na ieders overlijden zullen gecelebreerd worden honderd 
missen van requiem. 

 
- Dispositie van al hun tijdelijke goederen waarvan zij eerst hun haafelijke 

goederen, meubilaire goederen, goud en zliver gemunt en ongemunt gelaten en 
gemaakt aan elkaar in volle eigendom en daar en boven alsnog aan den langst 
levende van hun beiden de toucht e en gebruik van hunne immeubele of 
erfgoederen en den eigendom aan hun wettige kinderen ...  op last aan de 
langstlevende hun kinderen behoorlijk te onderhouden en alimenteren van kost 
en drank, klederen en lijnwaad en dezelfde kinderen te laten studeren in de 
Kleijne Scholen of hunne aniora of leren een treffelijk ambacht en de dochters in 
d’ een of d’ ander school ’t zij Franse of andersints met enig handwerk op dat 
dezelfde in goede zeden omgebracht zijnde in staat mogen wezen tot hunne 
kostwinning..tot ze gekomen zijn tot een ouderdom van vijf en twintig jaar en 
voor uitzet en hun part in de haave of in plaats van legitieme op te leggen en 
betalen de som van twee honderd en vijftig guldens eens. 

 
- Willende dat de laatst levende zal mogen verkopen alzulk huis cum annexis als 

zij zijn hebbende en hun is competerende uit den hoofde van des testateurs 
ouders, gestaan binnen de Vrijheid Geel en hem testateur ten dele bevallen in 
deling tegens zijn broers en zuster mits de penningen daarvan provenierende te 
gebruiken tot koeling en kwijting van hun gemeenschappelijke schulden dewelke 
zij testateuren wilden en begeerden dat voortaan dan natuur zal hebben en 
behouden alsof zij op hunnen erfgoederen zo als van den enen als van den 
anderen kant zijn gekomen. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen en ten woonhuize van de testateur, ter presentie 
van Paulus Ghilis (Gielens) en Marten Boonaerts geburen als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 8          9 april 1781 
 
Op heden den 9de april 1781 voor mij notaris en present getuigen compareerden Paulus 
Wouters en Maria Helsen, gehuwden en ingezetenen van Oevel, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben van Merten Daems Janssone inwoner van Buul een som 
van honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel dries genaamd “ het eussel “ groot 
omtrent een zille gelegen onder Oevel. Palende oost Jaspar Wuijts, zuid Peeter Cools en zijn 
eigendom, west Peeter Cools voorzegde en noord de straat. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Jan B. Janssens en Adriaen Josephus Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 7         17 april 1781 
 
Op heden den 17de april 1781, voor mij notaris en getuigen compareerden Hendrick Neijers 
en Maria Verboven, ingezetenen van Buul jurisdictie van Olen, welke comparanten 
bekenden schuldig te zijn aan Merten Daems Janssone over genoten penningen ontvangen 
te hebben een som van honderd guldens daaronder begrepen vijftig guldens door de 
comparanten gelicht ten jare 1759, 1ste maart ...  
 
Comparanten stelde speciaal tot pand zeker perceel weide gelegen tot Buul. Palende oost 
Merten Daems geldschieter, zuid Peeter Martien Soeten, west N. Storms en noord de straat. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter Vermeerbergen en Adr. Joseph Oniaerts als getuigen.  
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De voorzegde obligatie is door Peeter Neijers afgelegd aan Ida Gebruers op 4 oktober 
1793 volgens kwitantie alhier gezien en getoond. 
 
Akte N° 6          22 april 1781 
 
Op heden den 22ste april 1781 voor mij notaris in bijzijn van getuigen, compareerde Paulus 
De Ceuster Adriaenssone ten deze bijgestaan van Adriaen Helsen respectieve voogd 
welke hem ten einde nabeschreven is autoriserende, welke comparant bekende ontvangen 
te hebben van Peeter Hoes inwoner van Meren jurisdictie van Olen, een som van honderd 
en vijftig guldens courant. Compareerde ten deze mede den voorzegde Adriaen Helsen 
welke comparant verklaarde zich te stellen als principale borg voor de voorzegde som. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan B. 
De Winter en Peeter Vermeerbergen als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene Peeter Hoes bekende ontvangen te hebben van Adriaen Helsen 
voogd van Paulus De Ceuster de som van honderd en vijftig guldens in de voorstaande 
obligatie gebleken met de verlopen intrest tot deze datum zo dat overzulks dezelfde obligatie 
daarmede komt te cesseren dood en ten niet te zijn. Actum deze 28ste november 1789. 
 
Akte N° 4         15 maart 1781 
 
Op heden den 15de maart voor mij notaris en getuigen, compareerde Michiel Van De Perre 
en Anna Elisabeth Van Dijck gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk op “ den deupt “, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Henricus Auwerogh inwoner van 
Morkhoven een som van twee honderd guldens courant. 
 
Zij comparanten stelde speicaal tot pand zeker perceel erve gelegen op “ den deupt “ onder 
Noorderwijk. Palende oost den heer secretaris De Vries, zuid Peeter Witvrouwen 
erfgenamen, west Dilis Van Dijck en noord den loop, groot drie zillen, haar comparante 
bevallen bij scheiding en deling tegen haar broers, gepasseerd voor de wethouders van 
Noorderwijk op datum van 26 september 1775. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
op het kantoor van mij notaris, present Jan B. Janssens en Merten Smets als getuigen. 
 
Akte N° 4          17 februari 1781 
 
Condities en voorwaarden achtervolgens dewelke Jan Baptist Van Oustaijen met zijn 
zusters, allen erfgenamen testamentair van hunnen gemeenschappelijke broer overleden tot 
Olen, met naam Marten Van Oustaijen, op heden den 17de februari 1781 publiekelijk zullen 
verkopen het nader te specifiëren perceel erve en dat op devolgende condities. Aldus zijn 
deze condities publiekelijk voorgelezen binnen Morkhoven ter presentie van verscheidene 
aanhoorders als getuigen. 
 
Op de voorgelezen condities werd te koop gesteld een perceel erve gelegen op “ den  
deupt “ onder Noorderwijk. Palende oost Peeter Nelis, zuid Peeter Van Dijck, west F. 
Henricus Naets en noord de weduwe J. B. Bosmans, groot omtrent een half bunder # mits 
dat Van Dijck als pachter hetzelfde nog een jaar daarna zal mogen gebruiken te weten tot 
het jaar 1782 half oogst ... en heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Baptist Van 
Oustaijen voor de som van 300 en twee en zestig guldens en verklaarde daarop alsnog te 
stellen vijf hoogen of verdieren, ter presentie van Peeter J. Daems en Adriaen Wouters als 
getuigen. 
 
Op heden den 23ste maart 1781 het voorzegde perceel andermaal door mij notaris 
opgeroepen zijnde is met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absolutelijk zonder verdere 
verhoging verbleven aan Jan Baptist Van Oustaijen, present Peeter Josephus Daems en 
Jan Baptist Heijlen. 
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Akte N° 3         16 april 1781 
 
De ondergeschrevenen, allen erfgenamen van Martinus Van Oustaijen ingevolge de 
voorzegde verkoping ’t welke zij in omnibus zijn lauderende, verklaarden mits deze te 
commiteren om te compareren voor meijer en Laeten van den Laethove van Tongerlo nu 
Morkhoven om aldaar van het voorzegde perceel te doen de opdracht en daarin te goeden, 
vestigen en erven Jan Baptist Van Oustaijen koper derzelfde. Actum 16 april 1781 
terpresentie van Jan Baptist Heijlen en Jan Baptist De Winter. 
 
Akte N° 2         15 januari 1781 
 
Op heden den 15de januari 1781 voor mij notaris en getuigen, compareerde den Eerwaarde 
heer Ludovicus Van Oostenrijck, priester en inwoner der stad Herentals, welke comparant 
verklaarde te casseren en annuleren om redenen hem moverende alzulk testament en 
ordannantie van laatste wille als hij comparant comparerende voor mij notaris present 
getuigen in gesloten vorm geordenneerd en mij notaris ter hand gesteld ingevolge akte van 
en deborsement des aangaande gepasseerd, niet willende dat op hetzelfde of dezelfs 
inhoudende enig het minste regard zal genomen worden, verbiedende ten effecte voorzegd 
hetzelfde voor wie het zij te openen en daar lecture te geven tot hier toe willende ab intestato 
overlijden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van Peeter De Peuter en Jan Baptist De Winter als getuigen. 
 
Akte N° 1         7 januari 1781 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud deze openbare instrumente van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den zevende januari 1781 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter 
Govaerts en Dimphna Hermans gehuwden en ingezetenen van Schobbroeck onder 
Westerlo, beide enigszins onpasselijk nochtans hun verstand en memorie machtig en 
gebruikende, welke comparanten verklaarden niet van deze wereld te willen scheiden zonder 
hun testament gemaakt te hebben. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie met vijf en twintig missen van requiem na 
ieders overlijden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze de haafelijke effecten 
maakten aan elkar in vollen eigendom en latende hunne kinderen geheel voor 
de legitieme derzelfde en aangaande hun erfelijke goederen daarvan verklaarde 
deb eerststervende aan de laatst levende te laten en te maken de volle touchte 
en gebruik geduren zijn of haar verder leven ... willende dat hunnen zoon met 
naam Jan Govaerts na hun beider dood bij vorm van prelegaat zal hebben een 
som van honderd en vijftig guldens courant eens en hun zoon bij naam Adriaen 
Govaerts bij vorm van prelegaat insgelijks na hun beider dood een som van 
honderd guldens eens en tot dien aan ieder dezelfde drie veertelen koren en zes 
loopen boekweit en dat voor en considiratie voor hunnen gedane diensten als op 
dat dezelfde ten dele zonder vergeleken zijn aan hun zusters hetgene dezelfde 
alreeds genoten hebben. Laten de testateuren dezelfde erfgoederen aan hun 
kinderen te samen verwekt. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Schobbroek jurisdictie van Westerlo, ten huize van des 
testateuren, ter presentie van Peeter Van Outsel en Jan Vleugels als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
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Akte N° 1         7 december 1782 
 
Op heden den 7de december 1782 voor mij notaris present getuigen, compareerde Dimphna 
Eijckmans weduwe wijlen Henrick Dams inwoonster van Damseinde onder Westerlo, 
gezond van lichaam, haar verstand en mmemorie in alles machtig, welke comparante 
verklaarde bij deze onherroepelijk met warme hand en in akte van gift onder levenden te 
geven aan Peeter Dams haar zoon, present en accepterende al haar comparante meubelen 
en huisraad en tot dien zeker perceel land groot ander halve zille gelegen onder Tongerlo. 
Palende oost Merten Claes, zuid de abdij van Tongerlo goed, west Jacobus Verhaert en 
noord “ de heeren heijde “.  
 
Door de comparant bij koop verkregen tegen Jacobus Daems in haar weduwlijken staat, op 
restrictie dat hij Peeter Daems daarvoor zijn moeder zal moeten onderhouden ten zijnen 
huis van eten en drank, klederen en lijnwaad en dat zij donatante van de voorzegde haar 
huisraad is reserverende haar gebruik en van het voorzegde perceel land den trek 
gedurende haar leven. Welke Peeter Dams ten deze present hetgene voorzegd 
accepteerde. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, terpresentie van J. F. Wuijts en Joseph Verborght 
als getuigen. 
 
Akte N° 2          21 december 1782 
 
Op heden den 21ste december voor mij notaris en getuigen, compareerden Jan Thoremans 
en Maria Catharina Lemie ter ene zijde en Peeter Van Otten nomine uxoris waarvoor hij 
zich is sterkmakende zo voor zichzelf als in kwaliteit van wettelijke voogd over de wezen 
wijlen Geeraert Mertens daar moeder van leeft Maria Heijst naast Joannes Franciscus 
Huijpens insgelijks voogd over de voorzegde kinderen ten deze bijgestaan van Jan 
Cempenaers ten effecte nabeschreven bij de Schout van Tongerlo ter andere zijde, welke 
comparanten verklaarden in het minnelijk bij blinde loting gedeeld en gescheiden te hebben 
de goederen die de eerste comparanten voor twee derde parten in erftouchte zijn bezittende, 
competerende het resterende derde part aan de voorzegde Peeter Van Otten en gemelde 
wezen, op den voet van zekere conventie tussen de voorzegde Peeter Van Otten en wijlen 
Geeraert Mertens ter ene en de voorzegde eerste comparanten ter andere zijde. 
 
Dat die tweede comparanten aan de eerste comparanten schuldig zijn een som van twee 
honderd en twintig guldens bij zake bij ditto transactie breeder gemeld en zo verklaarden zij 
tweede comparanten aan de voorzegde Jan Thoremans en zijn huisvrouw daarvan te 
bekennen een voorstaande jaarlijkse rente van zes guldens cours. Zijnde de voorzegde 
scheiding geschied als volgt: 
 
Eerst in der voegen voorzegd conform en op den voet van de meergenoemde conventie 
dewelke alhier moet plaatsgrijpen voor den eersten kavel Littera A, bij blinde loting bevallen 
aan Jan Thoremans en zijn huisvrouw het huis cum ap- en dependentien van dien met den 
hof zo en gelijk hij hetzelfe actueel in gebruik is bij de voorzegde eerste comparanten en tot 
dien twee percelen hooiwas het ene gelegen op “ de slept “ onder Olen en het andere onder 
Geel op “ ’t geruijm “ met conditie aan deze kavel daarin jaarlijks ten minste schade voor 
zijn gebruik zal mogen rus slagen. 
 

Not. 6025: 1782 - 1783 
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Ten tweede zo is aan Petrus Van Otten zo voor zich zelve als voor de gemelde wezen 
bevallen zeker perceel land genaamd “ het begijnhof “ groot omtrent 100 roeden, gelegen 
alhier omtrent de kerk en tot dien zeker perceel zowel land als weide en bos genaamd “ den 
polder “ groot omtrent een bunder gelegen in “ de rijdt “ onder Olen met conditie dat deze 
kavel aan Jan Thoremans jaarlijks zal moeten opleggen twee guldens tot dien zal gehouden 
zijn het leven van Maria Catharina Lemie gedurende de huizinge en verdere deificien 
vermeld bij den eersten kavel te contibueren een derde in de daaraan te doene reparaties en 
blijvende de resterende twee derde ten laste van de volgende kavel.  
 
Ten derde en tot slot is bevallen aan de eerste comparanten bij loting als voor, zeker perceel 
erve genaamd “ den wouwer “ gelegen alhier tot Olen en tot dien een perceel land, groot 
omtrent 100 100 roeden genaamd “ het hoog licht “. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van P. De Smedt en Joannes Franciscus Wuijts als getuigen. 
 
Akte N° 3          22 december 1782 
 
Op heden den 22ste december 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde Franciscus 
Balens inwoner van ILLe onder Tongerlo, welke comparant bekende en verklaarde verhuurd 
te hebben aan Peeter Van Hout in huwelijk met Lucia Wijnants inwoners van Zoerle, 
present en accepterende zeker zijn comparante stede bestaande in huisinge, stal, schuur, 
hof, landereijen, weiden, heiden en beemden gestaan en gelegen tot ILLe zo en gelijk 
hetzelfde actueel bepachtert word bij Henrick Wuijts tegenwoordige pachter en dat om en 
mits een som van vijf en twintig guldens in voorlijf jaarlijks en twintig (veertelen) goed en 
leverbaar koren Lierse maat. 
 
Dat huerlinck boven het gene voors. jaerlijckx zal moeten leveren drij veertelen boekwijde 
maete als vooren ... Item reserveert den verhuerder tot zijn gebruijk de kamer met den solder 
van dien ende den hof als ook de plaetse in de schuer die hij alsnu ’t zijnen behoeve 
hebbende en tot dien seker parcheel dries gelegen tot Gerhaegen onder Olen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present J. F. Wuijts en Martinus Smets. 
 
Akte N° 4          4 november 1782 
 
Op heden den 4de november 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Heijlen 
en Christina Vermeerbergen gehuwden en ingezetenen van Olen, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben van Michiel Vertommen in huwelijk met Maria Elisabeth 
Veris inwoners van Noorderwijk een som van twee honderd guldens courant.  
 
Comparanten zijn verbindende hunne personen en goederen, roerende en onroerende en 
stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het hijblok “ gelegen alhier tot Olen 
onder Tongerlo, groot 200 roeden. Palende oost de erfgenamen Franciscus ’t Sijen, zuid 
Adriaen Vekemans erfgenamen en N. Govaerts, west de straat en noord Adriaen Bellens. 
Op de eerste comparante Christina Vermeerbergen verstorven en gesuccedeerd pro parte 
bij de dood van haar moeder Catharina Verboven. 
 
Ten dieneinde mede comparerende Franciscus Vermeerbergen vader van de comparante 
verklaarde bij deze af te staan zijn recht van touchte welke hij aan het gemelde perceel is 
hebbende en zich ook te stellen als borg. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het 
kantoor van mij notaris, terpresentie van J. Fr. Wuijts en Peeter Vermeerbergen als getuigen. 
 
Akte N° 5          10 november 1782 
 
Op heden den 10de november 1782, voor mij notaris en getuigen compareerde Jan Van 
Gansen inwoner van den bijvang der stad Herentals, welke comparant verklaarde verhuurd 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 217 

 

 
 

 

te hebben aan Jan Smets in huwelijk met Theresia Meir present en accepterende dat te 
weten zijn comparant huis met de landerijen, weiden, heiden en beemden zo en gelijk het nu 
in gebruik is bij Adriaen Janssens actuele pachter en dat om en mits een som van acht en 
dertig guldens jaarlijks. 
 
Depost is geconditioneerd en door de partije, dat de huurder boven al hetgene voorzegd zal 
moeten leveren en betalen een half kwartier korenchijns aan de kerk of H. Geest Tafel van 
Olen. Compareerde ten deze mede Joseph Meir de vader van de huurster welke zich 
verklaarde te stellen als borg. 
 
Aldus gedaan en gepaseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
F. Wuijts en Martinus Verheijen als getuigen. 
 
Akte N° 6          15 oktober 1782 
 
Op heden den 15de oktober voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Van Passel 
met Andries Van Passel broers beiden ingezetenen van Noorderwijk dewelke verklaarden 
wettelijk voor den volle eigendom verkocht te hebben aan Peeter Heijlen secretaris van 
Noorderwijk present en accepterende dat te weten zekere heide gelegen omtrent “ de 
steenhovens “ onder Noorderwijk, groot 300 roeden. Palende noord en oost Jan Sprengers, 
zuid het nonnenklooster tot Herentals en west verkopers andere erve. En is dit transport 
geschied voor deze van vijf en tachtig guldens courant die de transportanten bekenden 
ontvangen te hebben van den acceptant. Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van 
Adriaen Van Opstal en Jacobus Peeters als getuigen hiertoe verzocht. 
 
Akte N° 7          20 oktober 1782 
 
Op heden den 20ste oktober 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde Joannes 
Cornelius Laenen in huwelijk met Maria Anna Bouwen inwoner van Noorderwijk, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Hendrick Vertommen een som 
van honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel dries gelegen onder Olen, groot 200 roeden. 
Liggende oost Adriaen Franciscus Cluijts, zuid P. De Winter, west de straat en noord Jan 
Baptist Wuijts. Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, present J. Fr. 
Wuijts en Martinus Smets als getuigen. 
 
Akte N° 8          30 oktober 1782 
 
Op heden den 30ste oktober 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde Franciscus Van 
Eeckhout bejaarde jongman, inwoner van Wiekevorst, welke comparant bekende ontvangen 
te hebben uit handen van Peeter Leirs ingezetene van Noorderwijk een som van twee 
honderd guldens. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker huis met de aangelegen erven, gestaan in het 
dorp van Wiekvorst. Palende oost de gemeente met de erfgenamen Martinus Heijlen, zuid 
de Plaetse, west en noord Franciscus Van Den Bulck. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, op het kantoor van mij notaris, present J. Fr. Wuijts en Jan Baptist Janssens als 
getuigen. 
 
Akte N°          3 september 1782 
 
Op heden den 3de september 1782 voor mij notaris en getuigen, compareerde Theodorus 
Van Laer en Anna Maria Ghilens, welke comparant verklaarde bij en mits deze naar 
voorgaande koopveilingen tot publieke verkoop door mij notaris gedaan ook uit kracht van 



Notariaat Eg. Oniaerts 1771-1776 en notariaat J. F. Oniaerts 1776-1784 Pagina | 218 

 

autorisatie aan hem verleend bij appostille gevolgd ten zijn rekwest ten dieneinde aan de 
heren wethouders der stad en Vrijheid Turnhout gepresenteert op datum van 17 juli 1782 
ondertekend De Fierlant secretaris, alzo verkocht te hebben aan Christiaen Cools present 
en accepterende voor hem en de gelijke kinderen en erfgenamen wijlen Jan Cools daar 
moeder van is Elisabeth Janssens, zeker zijn comparant huis, stal en schuur gestaan en 
gelegen alhier tot Olen onder Tongerlo met het binnenblok daaraan gelegen. Palende oost 
de straat, zuid de erfgenamen Michiel Wims, west Sr. Thielemans en noord Peeter Van 
Dijck, groot een zille. 
 
Item een perceel zaailand genaamd “ den schoolpat “ gelegen onder Olen. Palende oost 
Cornelis Verachtert, zuid Jan B.Roosbroeck, west Peeter Van Dijck en noord Adriaen 
Verstockt, groot twee en een halve zille. Item een perceel zaailand genaamd “ den bosch “ 
groot een derdel. Oost Jan Van Hout, zuid Adriaen Snijers nomine uxoris, west Peeter Van 
Dijck en noord Henrick Baeten. Item een perceel opgebroken heide, groot omtrent een half 
bunder. Oost Michiel Cluijts zuid Maria Cluijts erfgenamen, west het straatje en noord Jan 
Heijns. Item een perceel erve genaamd “ de langel “ groot 50 roeden. Oost Jan Daems, zuid 
Adriaen Van Hove, west Jan Cluijts en noord ... (leeg). 
 
Item een perceel schaarbos, groot een zille. Oost Adriaen Franciscus Cluijts, zuid Maria 
Elisabeth Cluijts, west Jan B.Cluijts en noord Jan Daems. Item een perceel dries genaamd  
“ de schranse “ groot anderhalve zille. Oost Jan B. Cluijts, zuid Hendrick Baeten, west de 
straat en noord P. Meir. Item een perceel dries groot een halve zille. Oost P. De Ceuster, 
zuid Michiel Wilms erfgenamen, west ... (leeg) en noord Peeter Meir. Item een perceel dries 
insgelijks groot een halve zille. Oost Peeter De Ceuster, zuid Adriaen Bellens, west Peeter 
De Ceuster en noord Guilliam Verstrepen. Item een perceel dries geroot 50 roeden. Oost 
Adriaen Bellens, zuid de Honinkstraat west Michiel Wilms en noord Peeter De Ceuster. Item 
een perceel broekagie, genaamd “ den mommaert “ groot een halve zille. Oost Anthonis 
Helsen nomine Marie Vermeerbergen, zuid ... (leeg), west den heer secr. Soeten en noord 
de Nete. Item en tot slot een perceel ditto broekagie, genaamd en gelegen als het andere, 
groot een half derdel. Oost Peeter De Peuter, zuid ... (leeg), west Adriaen Vekemans 
erfgenamen en noord de Nete. 
 
Al deze gemelde percelen gelegen onder Olen en dat op en met den last van een erfrente 
van vijf honderd guldens courant staande ten profijt van de infermerie van het begijnhof der 
stad Herentals. Item op en met den last van een erfrente van twee honderd guldens 
wisselgeld staande ten behoeve van den eerwaarde heer Celen tot Geel. Item met een 
jaarlijks rente van van vijf guldens bezet voor en jaargetijde in de kerk alhier ten kapitale van 
honderd en vijftig guldens cours en bovendien om en mits een som van drie en veertig 
guldens courante munten te betalen de dag der goedenisse. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter Helsen en Amandus Van Hout als getuigen. 
 
Akte N° 9          10 september 1782 
 
Op heden den 10de september 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde den heer 
Joannes B. Soeten secretaris alhier als geconstitiueerde in zake van Jan Baptist 
Auwenrogh en Peeter Govaerts tegens Henricus Van Luijck q.q. supliant en 
gereconvenieerders welke comparant bij deze onder solemnele eed in handen van mij 
notaris present en de ondergetekende getuigen verklaarde en bekende gevaceert te hebben 
uit Olen Plaetse zijne residentie naar de stad Brussel op den 16de Augustus 1781 ende 
retour gekomen zijnde den 20ste ditto en dat om te consulteren en institueren advocaat en 
procureur ten einde bij vonnis definitief verklaard zouden worden dat het mudde rogge ’t 
gene zijne constituanten aan de Heilig Geest Tafel van Herentals geldende waren kwijtbaar 
is met de som uitgedrukt in den act van 14 maart 1483.  
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Mede ten deze comparerende Jan Baptist Auwenrogh denwelke bij deze insgelijks onder 
solemnede eed in handen van mij notaris gedaan, verklaarde en bekende expresselijk 
gevaceert te hebben uit Morkhoven Plaetse zijne residentie naar de stad Brussel den 16de 
augustus 1781 en de retour gekomen zijnde den 20ste ditto om tot zijne securiteit te aanzien 
en te aanhoren al hetgene door zijne gemelde geconstitueerden in de voornoemde zaak zou 
worden gedaan en verricht. 
 
Constituerende beiden de comparanten overzulks hunnen procureur Bogaerts om de 
voorzegde gepresteerden eed in de zielen van hun comparanten te vernieuwen daar en alzo 
des behorende van noodwezen zal gelovende & ... Aldus gedaan en gapsseerd binnen Olen, 
op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Peeter Vermeerbergen als 
getuigen. 
 

Passeren van den act met 
Conferentie ...  ...  ...  ...  ...  ...   1 – 4 
Zegel ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... ..  0 – 12 – 2 
Eed ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   0 – 12 
Copije ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... ..  0 – 18  
Zegel ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   0 – 8 – 2  
 
 3 = 15 = 0  

 
 
Akte N° 10          12 september 1782 
 
Op heden den 12de september 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde Gerard 
Wouters mulder tot Zoerle, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn 
comparante huizinge, schuur, stal en brouwerij gestaan en gelegen in het dorp van Olen 
onder Tongerlo met de aangelegen landerijen, weiden en verdere erven zo en gelijk 
hetzelfde bij den huurling in gebruik is, en dat aan Peeter Martien Janssens en zijn 
huisvrouwe die hetzelfde opnieuw in huur accepterende om en mits een som van zestig 
guldens in voorlijf en vijftien veertelen koren Lierse maten jaarlijks te leveren ten huize van 
den verhuurder. Aldus gedaan en gepasserd binnen Olen Tongerlo op het kantoor van mij 
notaris, terpresentie van Peeter Verherstraeten en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N° 11          16 september 1782 
 
Op heden den 16de september voor mij notaris en getuigen compareerde Theresia 
Verluijten weduwe wijlen Geeraert Bellens inwoonster der stad Herentals, welke 
comparante verklaarde opnieuw verhuurd te hebben aan Peeter Verwimp ten deze present 
en de huur accepterende zeker haar comparante huizinge, stal en schuur, de landerijen, 
weiden, heiden en beemden zo en gelijk hij huurder hetzelfde actueel bewoonde en dat om 
en mits een som van zeventig guldens voorlijf jaarlijks en twee en dertig veertelen goed en 
leverbaar koren Lierse maat, te leveren jaarlijks ten woonhuize bij de verhuurster. 
 
Item zal den huerlinck de hijden moeten afstaen soo haest de verhuerderesse dezelfde wilt 
opbreken. Item reserveert de verhuerderesse ’t haeren behoeve de cruijpkaemer met den 
solder daerboven ende den hof gelijck zij denzelfden altijt heeft gebruijckt. Item sal huerlinck 
jaerlijkx moeten leveren ten woonhuize van de verhuerderesse een mande peën ende een 
mande pattaten als zulks door haar geordonneert worde ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, present Philippus 
Hendrickx en Peeter Verherstraeten. 
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Akte N° 12          30 september 1782 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare intrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den dertigsten september 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde den 
eersame Adriaen Verstockt zoon van Peeter Verstockt en Marie Caers, bejaarde jongman 
en inwoner van alhier van Olen, enigzins onpasselijk nochtans zijn verstand wel machtig en 
gebruikende, welke comparant verklaarde niet van deze wereld te willen scheiden zonder 
zijne goederen gedisponeerd te hebben bij dit zijn tegenwoordig testament. 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart ter discretie van zij na te noemen erfgenamen. 
 

- Willende bovendien dat er na zijn overlijden zouden gecelebreerd worden vier 
honderd missen van requiem tot lafenis zijner ziele. 

 
- Dispositie van zijn na te laten goederen, zowel haafelijke als erfelijke, zijn 

censale en feodale actien en credieten, waar en op wat plaatse gelegen en die 
bevonden zullen worden, heeft hij testateur dezelfde gelaten en gemaakt bij 
deze aan de kinderen of verdere descendenten bij representatie staaksgewijs 
van wijlen Jan Verwimp en Anna Maria Van Roosbroeck om onder dezelfde 
na zijn testateurs dood in gelijke kavels, parten en delen gepartageert te worden 
en dit op last van te betalen zijn testateurs uitvaart, begrafenis en 
geordonneerde missen en andere pieuse werken en dat de voorgemelde Anna 
Maria Van Roosbroeck bij wie hij actueel is wonende gedurende haar leven zal 
moeten trekken de volle touchte en gebruik van al de voorzegde goederen. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten huize en voor het ziekebedde van den testateur, ter 
presentie van Peeter Wilms en Michiel Cools geburen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13          12 augustus 1782 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare intrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 12de augustus 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde Elisabeth 
Verbiest en Petrus Josephus Somers gehuwden en ingezetenen van Wiekevorst, beiden 
gezond van lichaam, welke comparante verklaarden niet zonder testament van deze wereld 
te scheiden en hebben bij deze geordonneerd dit hun tegenwoordig testament hetwelke zij 
wilden uitgevoerd te worden na hun dood. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie en vijf en twintig missen na requiem na 
ieders overlijden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze de haafelijke goederen aan 
elkaar maakten in volle eigendom en latende aan de langst levende de volle 
touchte en gebruik hunner immeubele erfgoederen en den eigendom aan hun 
na te laten kind of kinderen. Ingeval van noodzaak mag men van deze 
erfgoederen verkopen en dat de laatst levende zal verplicht zijn hun kind of 
kinderen eerlijk te alimenteren en te houden tot ze gekomen zijn tot een 
competenten ouderdom en dan aan ieder te geven een som van honderd 
guldens. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en (Joannes) Franciscus Cuijpers als getuigen. 
 
Akte N° 14          26 augustus 1782 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare intrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 26ste augustus 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde den eerzame 
Adriaen Verstockt zoon van Peeter Verstockt en Maria Caers bejaarde jongman inwoner 
alhier van Olen, den comparant enigszins onpasselijk nochtans zijn verstand gebruikende en 
welke comparant verklaarde niet van deze wereld te scheiden zonder van zijn goederen 
gedisponeerd te hebben verklaarde gemaakt en geordonneerd te hebben dit zijn 
tegenwoordig testament, casserende en annulerende alle auterieure testamenten en 
ordonnantien van uiterste wille voor zoveel aan deze contrarie. 
 

- Beveelde hij testateur ten eerste dat zijn lichaam zou begraven worden in 
gewijde aarde met een eerlijke gepermitteerde uitvaart ter discretie van zijn 
hierna te noemen erfgenamen en dat er kort na zijn overlijden zouden 
gecelebreerd worden vier honderd missen van requiem tot lafenis zijner ziel. 
 

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen heeft hij testateur zowel de haafelijke als 
de erfelijke gemaakt bij deze aan de drie kinderen of verdere descendenten bij 
representatie van Jan Verwimp en Anna Maria Van Roosbroeck om onder 
hun drie gelijke kavels, parten en delen geprofiteert te worden. Dezelfde de 
enige en universele erfgenamen noemende. Met restrictie dat de voorgenoemde 
Anna Maria Van Roosbroeck gedurende haar leven zal moeten trekken en 
profiteren de volle touchte en gebruik van de voorzegde goederen. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor den bedde des testateur, ter presentie 
van Adriaen Peeters en Peeter Cools geburen als getuigen. 
 
Akte N° 15         26 augustus 1782 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare intrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 26ste augustus 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde Erasmus 
Schoofs en Joanna Hufkens gehuwden en ingezetenen van Tongerlo, gezond naar den 
lichamen, hun verstand memorie in alles machtig en gebruikende, welke comparanten 
verklaarden bij deze hun testament geordonneerd te hebben. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
uitvaart naar staat en conditie met een kleine misse naar de grote misse. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij de haafelijke effecten maakten 
aan elkaar in volle eigendom op den last van hun kind(eren) samen verwekt 
eerlijk op te voeden tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke ouderdom en alsdan 
aan hetzelfde te betalen een som van tien guldens tien stuivers in plaats en voor 
de legitieme portie der haave ... ingeval de laatst levende kwam te convoleren 
ander huwelijk zal dezelfde in plaats van tien guldens voorzegd voorgehouden 
zijn te betalen de som van vijf en twintig guldens. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Norbertus Daems en Adriaen Joseph Oniaerts als getuigen. 
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Akte N° 16          16 juli 1782 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare intrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 16de juli 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde Catharina Meir laatste 
weduwe Jan Wouters inwoonster van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, haar verstand, 
memorie en vijf zinnen in alles machtig en gebruikend, welke comparante verklaarde bij deze 
niet van de wereld te willen scheiden zonder van haar goederen gedisponeerd te hebben. 
 

- 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 na te 
noemen erfgenamen. 
 

- Dispositie van haar tijdelijke goederen prelegateerde zij testatrice eerst en 
vooral aan haar zoon Ferdinandus Verstappen een som van 100 en zestig 
guldens en tot dien haar testatrices opgemaakt bedde en dat in recompens van 
zijnen gedane arbeidsloon en langdurige diensten in het dirigeren van haar 
testatrices pachterije en huishouding als opdat dezelfde enigszins zou 
vergeleken en egaal zijn aan haar andere kinderen in hetgene dezelfde van haar 
hebben genoten. 

 
- Item prelegateerde zij testatrice aan haar dochter Barbara Verstappen een som 

van dertig guldens insgelijks voor haar dienst. 
 

- Dispositie van haar resterende zowel haafelijke als erfelijke goederen, heeft zij 
testatrice al dezelfde gelaten en gemaakt aan haar kinderen of descendenten 
der zelfde bij reprentatie staaksgewijs. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Paulus Ghielens geburen als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 17          21 juli 1782 
 
Op heden den 21ste juli 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde Adriaen Bellens, 
Jan Baptist Heijns en Franciscus Heijns allen ingezetenen alhier welke comparanten 
verklaarden gezamenlijk verhuurd te hebben aan Franciscus Vervoort in huwelijk met 
Anna Van Reusel zeker hun comparant huis met stal, schuur landerijen, heiden, weiden en 
beemden zo en gelijk het actueel bij den huurling in gebruik is alleen daartoe gevoegd zeker 
perceel land, groot een half bunder genaamd “ het jenneken goor “ en dat om en mits een 
kwantiteit van één en dertig veertelen goed leverbaar koren Lierse maat en twee en vijftig 
guldens en tien stuivers sive pistolen in voorlijf. Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor 
van mij notaris, ter presentie van J. F. Wuijts en Merten Smets als getuigen. 
 
Akte N° 18          10 juni 1782 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare intrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 16de juli 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Ghislain 
bejaarde jongman inwoner van Noorderwijk, liggende ziek te bed, nochtans zijn verstand en 
memorie in alles machtig en gebruikende, welke comparant verklaarde bij deze zijn 
tegenwoordig testament geordonneerd te hebben. 
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- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie alles ter discretie van zijn hierna te 
noemen erfgenaam. 
 

- Dispositie van zijn na te laten goederen heeft hij testateur zowel de haafelijke als 
erfelijke gelaten en gemaakt aan zijn broer Andries Ghislain in volle eigendom, 
dezelfde zijn enige universele erfgenaam noemende. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk voor het ziekebed van den testateur, ter 
presentie van Mr. Jacobus Willems en Christiaen Bulckens geburen als getuigen ten deze 
aanzocht. 
 
Akte N° 19          10 mei 1782 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Op heden den 10de mei 1782 vor mij notaris en getuigen compareerden Christiaen 
Bruijnseels en Elisabeth Mattheijs gehuwden en inwoners van Oosterwijk beiden gezond 
van lichamen verklaarden bij deze niet van deze wereld te willen scheiden zonder alvorens 
van hunne tijdelijke goederen gedisponeerd te hebben. 
 

- 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 na te laten goederen, roerende en onroerende, goud en 
zilver maakten ze aan de laatstlevende in volle eigendom excluderende zij 
testatrice haar zoon Joseph Grootjans verwekt in haar eerste huwelijk met 
Adriaen Grootejans en haar dochter Catharina Adriaens verwekt in haar 
tweede huwelijk met Franciscus Adriaens uit haar nalatendheid met hunne 
naakte legitieme portie. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Fr. Wuijts en Peeter Vermeerbergen als getuigen. 
 
Akte N°          7 april 1782 
 
Op heden den 7de april 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde Adriaen Vervoort in 
huwelijk met Elisabeth De Ceulaer inwoners van Hulshout, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Jan Vermeerbergen en Ida Snijers gehuwden tot 
Noorderwijk een som van vierhonderd guldens. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker zijn comparants huis, hof en binnengeleg groot 
samen omtrent de twee zillen en een halve, gelegen op “ hen eijnd “ onder Hulshout. 
Palende oost Eva Vervoort, zuid Peeter Verbiest en Eva voorzegd, west Adriaen Gebruers 
en noord zijn eigendom en Peeter Verbiest. Aldus gedaan binnen Olen, op het kantoor van 
mij notaris, ter presentie van Adriaen Joseph Oniaerts en Peeter Verhestraeten als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20         14 april 1782 
 
Op heden den 14de april 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde Cornelis Truijens 
in huwelijk met Elisabeth Cempenaers inwoners van Tongerlo, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Jan Mertien Grootejans inwoner actueel tot 
Noorderwijk een som van honderd guldens courant. 
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Comparant stelde speciaal tot pand zeker huis en hof gestaan en gelegen tot Oosterwijk 
onder Tongerlo. Palende oost de straat, zuid Michiel Gebruers, west en noord Henrick 
Govaerts, groot omtrent dertien roeden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Adriaen Joseph Oniaerts als 
getuigen.  
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Cornelis Truijens. 
 
Akte N° 21         29 maart 1782 
 
Testament:  In nomine Domini Amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament zullen zien of horen kennelijk zij 
een ieder dat op heden den 29ste maart 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde 
Henrick Smets bejaarde jongman inwoner van Buul gehucht van Olen enigszins onpasselijk 
nochtans zijn verstand wel machtig, welke comparant verklaarde bij deze niet van deze 
wereld niet te willen scheiden alvorens zijn testament en ordonnantie van laatste wille te 
kondigen. Caserende en te niet doende alle voorgaande testamenten voor deze datum 
opgemaakt. 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie en dat er kort na zijn overlijden zouden 
gecelebreerd worden vijftig missen van requiem tot lafenis zijner ziel. 
 

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen verklaarde hij testateur te prelegateren en 
te maken aan Marie Cathrien Smets zijn zuster in huwelijk met Franciscus 
Naets 19, zeker perceel zowel bos als dries gelegen alhier tot Buul onder Olen, 
groot anderhalve zille genaamd “ de half heijde “. Palende oost de erfgenamen 
Diel Doos, zuid Merten Daems, west Henrick Van Hove en noord de straat. 

 
- Item prelegateerde en maakte hij aan dezelfde zijn zuster een som van honderd 

guldens dewelke zij aan hem nog schuldig was en moest betalen tot 
gelijkstelling van de kavels bij scheiding en deling gepasseerd voor mij notaris 
en getuigen op datum van ... (leeg) 1700 en ... (leeg) en tot dien alsnog een som 
van zeventien guldens dewelke Franciscus Smets de testateurs broer 
ingevolge voorzegde scheiding en deling aan hem testateur nog schuldig is. 

 
- Item prelegateerde hij testateur alsnog aan zijn gemelde zuster al zijn klederen 

en lijnwaad tot zijn lijf gediend hebbende en dat op last en restrictie van zijn 
uitvaart te betalen en de geordonneerde missen. 

 
- Item legateerde hij testateur aan de dochter van zijn zuster Catharina Smets en 

Franciscus Naets waarvan hij peter is zijn zilveren schoengespen.  
 

- Dispositie van zijn resterende haafelijke en erfelijke goederen maakte hij aan 
zijn broer Franciscus Smets voor één staak en aan Elisabeth Smets in 
huwelijk met Norbert Gebruers voor den tweede staak, aan Maria Smets in 
huwelijk met Adriaen Van Genechten voor den derden staak, aan Maria 
Catharina Smets in huwelijk met Franciscus Naets voor den vierden staak en 
aan de kinderen van Maria Anna Smets verwekt in eerste huwelijk voor den 

 
 
19 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Franciscus Naedts x Maria Catharina Smets, nr. 1705, pag. 
346. 
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vijfden staak ... nochtans dat de meergemelde Maria Catharina Smets zal 
moeten ’t hare privatieve naam en last nemende een som van vijftig guldens 
kapitaal die hij testateur in een meerder kapitaal nog te betalen hadt aan de kerk 
van Geel.  

Aldus gedaan en gepasseerd tot Buul onder Olen, ten woonhuize en voor het ziekebed van 
den testateur, ter presentie van Peeter Verlinden en Adrianus Jospehus Oniaerts als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22         8 januari 1782 
 
Testament:  In de naem ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament zullen zien of horen kennelijk zij 
een ieder dat op heden den 8ste januari 1782 voor mij notaris en getuigen compareerden 
Maria Lemmens en Amandus Daems gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, zij 
comparante ziek liggende te bed en hij comparant in goede gezondheid, nochtans beiden 
hun verstand machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden niet van deze wereld 
te scheiden zonder van hunne tijdelijke goederen gedisponeerd te hebben en verklaarden 
ten dien einde gemaakt en geordonneerd te hebben dit hun tegenwoordig testament. 
 

- Willende 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 tijdelijke goederen waarvan zij de haafelijke effecten maakten 
aan elkaar in volle eigendom en aan de laatst levende de touchte en gebruik van 
hun erfgoederen en den eigendom aan de kinderen of descendenten der zelfde 
en zal de laatstlevende gehouden zijn aan ieder van hun kinderen samen 
verwekt op te leggen en te betalen een som van honderd guldens in plaats van 
hunne legitieme portie, welke som zij testaeuren verklaarden bij deze dat hun 
dochter bij naam Maria Daems rijkelijk heeft genoten en willende zij testateuren 
tot dien dat hun zoon bij naam Jan Daems na hun beider dood zal moeten 
vooraf hebben bij vorm van prelegaat een som van vijftig guldens eens ... alsook 
dat hun gelijke erfgenamen gezamenlijk zullen moeten betalen een som van vijf 
en twintig guldens eens aan Maria Catharina Heijstraeten waarvan zij 
testatrice meter is. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize en voor het ziekenbed van 
de testateurs, ter presentie van Gommarus Verwimp en Peeter Verwimp geburen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°         20 januari 1782 
 
Op heden den 20ste januari 1782 voor mij notaris en getuigen compareerde Henricus De 
Busser als voogd der wezen wijlen Henricus De Busser en Maria Laenen welke 
comparant verklaarde in die kwaliteit en tot kwijting van een obligatie van honderd guldens 
met den intrest die er gestaan hebbende ten behoeve van de erfgenamen Joseph Peeters 
ontvangen te hebben van Peeter Matthijs een som van honderd en drie guldens courant, 
waarvan deze is dienende voor volle en absolute kwijting. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker zijn huis, hof met aangelegen erven, gelegen aan 
de Herstraat onder Olen, groot omtrent een half bunder. Palende oost de kerk van Olen, zuid 
Henrick Verboven, west de kinderen N. Meijnkens en noord de baan. Aldus gedaan en 
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gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Peeter Tourfs en 
Adriaen De Busser. 
 
Akte N° 21         10 december 1782 
 
Op heden den 10de december 1782 voor mij notaris en getuigen compareerden Adriaen De 
Ceuster, Peeter De Ceuster en Peeter Van Den Berghe in huwelijk met Anna Elisabeth 
De Ceuster allen kinderen en erfgenamen wijlen Jan De Ceuster en Anna Maria Boeckx, 
welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparante huizinge, schuur, 
stal en verdere edifitien met de annex landerijen, weiden, beemden en heiden gestaan en 
gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo zo en gelijk het actueel in gebruik is bij Adrianus 
Wouters en dat aan Joannes Josephus Daems en Maria Elisabeth Van Noe, ten deze 
present en de huur accepterende om en mits de som van acht en zestig guldens in voorlijf en 
vijfen dertig veertelen koren goed en leverbaar Lierse maat. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Joannes Daems. 
 
Akte N° 22         1 september 1782 
 
Op heden den 1ste september 1782 voor mij notaris compareerde Cornelis Geerewaerts 
inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Joseph Goossens 
inwoner van Oevel zeker perceel erve genaamd ” het princen hof “ groot een oud bunder. 
Item een perceel weide genaamd “ den vorsten heuvel “ groot drie zillen Item een perceel 
weide “ den achtersten heuvel “ groot een bunder en tot slot een perceel weide gelegen op 
“ de hese “ een half bunder groot, alles gelegen tot Oevel en aan den huurder zeer wel 
bekend en dat om en mits een kwantiteit van veertelen en een half koren jaarlijks te betalen 
volgens en met Liers spijker en veertien guldens in geld en dat voor een termijn van zes 
eerstkomende jaren Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van (Joannes) Franciscus Cuijpers en Henricus Leirs als getuigen. 
 
Akte N° 23         14 januari 1783 
 
Compareerde Martinus Verlinden in kwaliteit als voogd over de wezen Emmanuel 
Verlinden wijlen en Maria Verboven ter ene zijde en Franciscus Torfs ter andere zijde, 
welke eersten comparant aan den tweede verklaarde verhuurd te hebben der wezen achter 
kamer met den hof en plaats in de schobbe gelijk de vorige huurders hetzelfde altijd hebben 
gebruikt, gestaan en gelegen tot Olen onder Tongerlo, om en mits een som van tien guldens 
tien stuivers jaarlijks en dat voor een termijn van zes jaren. Waarvan het eerste jaar zal 
ingaan half maart van dit jaar 1783. 
 
Den ondergeschrevene Franciscus Nuijens verklaarde de huur aangenomen te hebben van 
Marten Verlinden als voogd over de wezen wijlen Emmanuel Verlinden zekere kamer met 
zoldering en kelder gestaan in den Dorpscirkel tot Olen, actueel bewoond wordende bij 
Merten Smets met den hof daaraan annex voor de som van zestien guldens jaarlijks en dat 
voor een termijn van drie jaar. Het eerste jaar huur zal vervallen half maart 1788 en zo 
verder en zal huurlink moeten onderhouden al de glazen in de vensters en de wanden aan 
de schobbe. 
 
De ondergeschrevenen Merten Verlinden en Josephus Verachtert in kwaliteit als wettelijke 
voogden over de wezen wijlen Emmanuel Verlinden en Maria Verboven verklaarden 
verhuurd te hebben aan Martinus Smets alhier present en de huur accepterende, te weten 
zekere kamer alwaar den huurder actueel is wonende gestaan alhier binnen de Plaetse van 
Olen onder Tongerlo, om en mits een som van zestien guldens jaarlijks en dat voor een 
termijn van zes jaar, waarvan het eerst jaar huur zal vervallen half maart 1789. Aldus gedaan 
op den 19de oktober 17..? binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Dijck. 
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Akte N° 24         3 februari 1783 
 
Op heden den 3de februari 1783 compareerde voor mij notaris en getuigen Geeraerd 
Wouters inwoner en molenaar tot Zoerle, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben 
aan Jan Hoes, present en accepterende zeker perceel zaailand gelegen alhier tot Doeffen 
onder Olen, genaamd “ het cruijsblok “ groot een half bunder. Palende oost en zuid de 
straat, west Peeter Peeters en noord Mr. Wilms en dat voor een kwantiteit van drie veertelen 
koren Lierse maat jaarlijks te leveren ten huize van de verhuurder en bovendien te leveren 
en te betalen aan de kerk alhier een veertel en een kwart en een half kwart chijns voor een 
termijn van twaalf eerstkomende jaren. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Peeter 
De Smedt en (Peeter) Joseph Verachtert. 
 
Akte N° 1         1 januari 1783 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens welke Henricus Verbist als uitvoerder testamentair 
ten sterfhuis wijlen Peeter Dekkers en Adriaen Dekkers, naast Louis Verbist en Peeter 
Verbist. Item Maria Cels in huwelijk met Adriaen Verstappen en tot slot Jan Leirs als 
voogd over de wezen Adriaen Cels daar moeder af leeft Anna Leirs ten deze bijgestaan 
van Jan Cempenaers als voogd uit de wet. Allen erfgenamen testamentair wijlen den 
voorzegde Adriaen Dekkers en Peeter Dekkers respectievelijk op 10 en 11 januari 1783 
naar voorgaande proclamaties zullen te koop presenteren de na te beschrijven goederen. 
 
Op de voorzegde condities werd voor eerst te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de 
warande “ gelegen alhier onder Wiekevorst, groot omtrent een half bunder. Palende oost 
Juffr. de weduwe van den doctor Bosmans, zuid Joseph Naedts nomine uxoris, west en 
noord het besloten Hof tot Herentals en heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen 
(Joannes) Ludovicus Verbiest om en mits een som van vijf en zeventig guldens courant en 
verklaarde daarop te stellen twintig verdieren, ter presentie van J. Fr. Vanden Bulk en Peeter 
(Augustinus) Buts als getuigen. 
 
Op heden den 28ste januari 1783 het voozegde perceel genamd “ de warande “ andermaal 
opgroepen zijnde is het zelfde bij het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag aboslutelijk en 
zonder enige verder verhoging verbleven aan Ludovicus Verbiest, eerste koper voor de 
som van vijf en zeventig guldens en twintig hoogen of verdieren, ter presentie van Geerardus 
Faes meijer en J. Fr. Van Den Bulck als getuigen.  
 
Op de voorzegde condities werd ten tweede te koop gesteld zeker perceel zowel bos als 
beemd, groot omtrent vijf en dertig roeden. Palende oost Franciscus Laureijs, zuid het 
Besloten klooster tot Herentals, west Adriaen Verstappen en noord De Wimpe gelegen onder 
Westerlo ... en heeft daarvan den handslag na langdurige roepen ontvangen Ludovicus 
Verbiest voor de som van twee honderd guldens en verklaarde daar op te stellen vijf en 
twintig verdieren, ter presentie van J. F. Vanden Bulck en Peeter Buts als getuigen.  
 
Op heden den 28 januari 1783 het voorzegde perceel andermaal opgoepen zijnde is 
hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absolutelijk en zonder verhoging 
verbleven aan Ludovicus Verbiest eerste koper, ter presentie van Gerardus Faes en J. F. 
Vanden Bulcke. 
 
Op de voorzegde condities werd insgelijks te koop gepresenteerd zeker perceel erve 
gelegen alhier onder Olen. Palende oost de straat op Oosterwijk, zuid de Cattestraat, west 
de kinderen Franciscus Sijen en noord Cornelis Mans, zijnde vrij Govaertsgoed en heeft na 
langdurige roepen den handslag ontvangen Notaris J. Oniaerts om en mits een som van 
honderd en tachtig guldens en verklaarde daarop te stellen vijftien hoogen of verdieren, ter 
presentie van Peeter Helsen en Jan Verbiest Peeterssone. 
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Op heden den 31ste januari 1783 is het voorzegde perceel andermaal door mij notaris 
opgeroepen en is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag en met het stellen van 
één hooge verbleven aan Elisabeth Van Oustaijen weduwe Franciscus ’t Sijen voor de 
som van honderd en tachtig guldens en zestien verdieren. 
 
Ten vierde werd te koop gesteld zeker perceel erve gelegen alhier onder Olen. Palende oost 
de kinderen Franciscus ’t Sijen, zuid de Cattestraat, west de straat gaande van Olen naar  
“ de wewe “ en noord de weduwe van den doctoor Bosmans, groot een alf bunder zijnde 
eveneens vrij Govaertsgoed. Heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen 
Adriaen Doos voor de som van drie honderd en tien guldens en verklaarde daarop te stellen 
tien verdieren, present Peeter Helsen en Guilliam Van Elst.  
 
Op heden den 31ste januari 1783 compareerde Jan Heijns en verklaarde op het voorzegde 
pand alsnog te stellen vijf verdieren. Op heden den 31ste januari 1783 het voorzegde perceel 
andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de 
stokslag verbleven aan Jan Heijns voor de som van drie honderd en tien guldens en vijftien 
verdieren. 
 
Akte N° 2         22 januari 1783 
 
Op heden deze 22ste januari 1783,voor mij notaris en getuigen compareerde Henrick Wuijts 
en Catharina Bertels gehuwden en ingezetenen van ILLe jurisdictie van Tongerlo welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Henrick Vertommen inwoner 
van Noorderwijk een som van honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen onder Noorderwijk in “ het 
Schremenhaghe “ groot anderhalve zille. Palende oost den Baron van Noorderwijk, zuid de 
heer De Vries secreatris van Grobbendonk, west de straat en noord Joanna Cornelis zijnde 
de tweede comparante vader patrimonie, dewelke alhier present verklaarde te advoieren ten 
dien effecte van zijn touchte en eigendom hetgene hij aan gemelde perceel in bezit mocht 
hebben ... en stelde zich tevens asl borg voor de gemelde som met de te vervallen intrest. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Franciscus Balens als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Den ondergeschrevene Michiel Vertommen Henrickssone bekende ontvangen te hebben 
uit handen van Gommarus Bertels Geeraerdssone de som van honderd guldens met de 
verschenen intrest van het voorzegde kapitaal van honderd guldens. 
 
Akte N° 3         16 januari 1783 
 
Testament:   In den naeme Ons Heere Amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat er op den 16de januari 1783 voor mij notaris en getuigen compareerden Peeter Van 
Eijnde en Anna Maria De Roij wettige gehuwden en inwoners van ILLe jurisdictie van 
Tongerlo. De comparant liggende in bed en de comparante met ons gaande en staande 
welke comparanten ter oorzake van de zekerheid des doods verklaarden bij deze hun 
testament te laten maken. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
uitvaartdienst en begrafenis naar staat en conditie ter discretie van de laatst 
levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan zij ze zowel de haafelijke als de 
erfelijke goederen aan elkaar maakten in volle eigendom en met volle touchte, 
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doch bij zoverre de laatst levende tot betaling van hun gemeenschappelijke 
schulden gepresseerd werde, in dat geval verklaarde den eerst stervende dat de 
laatst levende de volmacht te geven om de haave publiekelijk te verkopen om 
daarvan de schulden te betalen en indien overschot aan hun gemeenschappelijke 
kinderen zal moeten betalen in volle eigendom uit de gemelde erfelijke goederen. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van des testateuren ter presentie van Joseph 
Geerts en Henrick Wuijts geburen als getuigen. 
 
Akte N° 4         24 januari 1783 
 
Op heden den 24ste januari 1783 voor mij notaris en getuigen compareerden Adriaen Van 
Lommel in huwelijk met Catharina Verwerft inwoners van Oosterwijk onder Tongerlo ter 
ene zijde en Jan Van Den Poel in huwelijk met Dimphna Balens ook inwoners van 
Oosterwijk welke comparanten verklaarden verwisseld te hebben erve op erve. Te weten zo 
verklaarde hij eerste comparant aan de tweede comparant onherroepelijk over te geven 
zeker zijn comparants huis en stallingen met den hof en het binnenblok daaraan gelegen, 
samen groot omtrent een half bunder, gestaan en gelegen tot Oosterwijk. Palende oost de 
straat, zuid de straat lopende naar het Kapelletje van Oosterwijk, west Adriaen De Ceuster 
en noord Jan Heijns waartegen hij tweede comparant bij mangeling aan den eerste 
comparant verklaarde onherroepelijk af te staan zeker zijn huis, schuur, stal, hof en 
binnenblok daar aan gelegen, samen groot omtrent honderd en zeventig roeden, zo en gelijk 
hetzelfde gestaan en gelegen is omtrent het kapelletje van Oosterwijk. Palende oost Adriaen 
Van De Poele, zuid Hendrick Govaerts, west en noord de straat. Aldus gedaan en 
gepasseerd ten dage, maand en jaar als boven, ter presentie van F. Wuijts en Martinus 
Smets als getuigen. 
 
Akte N° 25         9 februari 1783 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 9de februari 1783 voor mij notaris en getuigen compareerden den eerzame Jan 
Baptist Van Hove en Christina Meir gehuwden en ingezetenen van Olen den comparant 
enigszins onpasselijk en zij comparante in goede gezondheid. Comparanten verklaarden niet 
van deze wereld te scheiden zonder hun testament geordonneerd te hebben. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie.  
 

- Komende tot de dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze de haafelijke 
effecten aan elkaar maakten in volle eigendom en aangaande de erfelijke goederen 
te maken aan de laatst levende met de volle touchte en gebruik en latende den 
eigendom aan hun kinderen samen verwekt. 

 
- Willende zij testateuren tot dien te betalen aan Elisabeth Van Hove hun dochter 

een som van twintig guldens eens en ook aan deze te geven een opgemaakt 
pluimenbedde en dit voor haar legitieme portie der haave, waarvan zij testateuren 
bekenden dat hun andere kinderen hiervan reeds rijkelijk hadden genoten, 
ijzerwerk en andere kleine huisraad. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize van den testateur, ter presentie 
van J. Fr. Wuijts en Martinus Boonaerts geburen als getuigen. 
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Akte N° 5         3 maart 1783 
 
Op heden den 3de maart 1783 voor mij notaris en getuigen compareerde Adriaen 
Verstappen in huwelijk met Elisabeth Hendrickx inwoners van ILLe jurisdictie van 
Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben een som van honderd guldens 
courant van Guilliam Belmans als voogd over de minderjarige wezen wijlen Peeter Papen 
die ten deze hier mede comparerende dezelfde penningen verklaarde ontvangen te hebben 
van de weduwe Jan Helsen gewezen voogd der gemelde wezen. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel hooiwas gelegen onder Zoerle Parwijs, 
groot een derdel. Palende oost Jan Liekens, zuid Elisabeth Van Dijck, west Peeter Lemmens 
en noord de rivier de Laak. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van 
mij notaris, ter presentie van Adriaen Wagemans en Jan Baptist De Winter als getuigen. 
 
Akte N° 27         5 maart 1783 
 
Op heden den 5de maart 1783 voor mij notaris en getuigen compareerden Franciscus De 
Backer zo voor zich als in kwaliteit als wettige voogd over de wezen achtergelaten bij wijlen 
Henderick Ooms en Anna Maria Sels welke comparant verklaarde verhuurd te hebben 
zeker huis met de klein kamer, kelderkamer, kelder en stal met de gehele zolder met het 
middelste part van den hof aan de voor beschreven huurder bekend, blijvende de grote 
kamer van het voorzegde huis gelijk ook het bakhuis aan den verhuurder, alles gestaan en 
gelegen omtrent het kerkhof tot Olen genaamd “ St. Merten “ en dat aan Peeter Bulckens 
en Anna Elisabeth Dils ten deze present die het gemelde huis en hof accepteerden om en 
mits een som van twintig guldens jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen 
Tongerlo, ter presentie van Martinus Smets en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N° 28         9 maart 1783 
 
Op heden den 9de maart 1783 voor mij notaris en getuigen, compareerde Jan Leirs in 
huwelijk met Anna Maria Bulckens inwoner van Berteneijnde onder Morkhoven, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben van Peeter Cempenaers inwoner van 
Noorderwijk een som van honderd en vijftig guldens. 
 
Comparant is verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende waar en op 
welke plaats gelegen. Compareerde ten deze mede Franciscus Kempenaers inwoner van 
Noorderwijk welke comparant verklaarde zich als borg te stellen. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en 
Henrick Verbist. 
 
De voorzegde obligatie is afgekweten aan de erfgenaam van Peeter Cempenaers blijkens 
vereffening van datum 17 maart 1784, ondertekend Adrianus Govaerts, Peeter Van 
Hemelrijk en Egidius Peeters. 
 
Akte N°          20 maart 1783 
 
Op heden den 20ste maart 1783 voor mij notaris en getuigen, compareerden Martinus 
Verbiest Adriaenssone daar moeder van was Maria Verwimp inwoners van Tongerlo op  
“ het hondtseijnde “ welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan zijn broer 
Joannes Verbiest die alhier present zulks accepteerde voor hem en zijn zuster Maria 
Verbiest te weten zijn comparants part en deel hetgene hem was competerende in de 
haafelijke effecten en meubelen die zij gezamenlijk in bezit hadden en ook zijn part en deel 
hetgene hem comparant was competerende uit hoofde van wijlen zijn ouders in de erfelijke 
goederen als in renten en obligaties en dat om en mits een som van vijf honderd guldens 
courant, welke voorzegde comparant uit handen van zijn broer en zuster in klinkende en 
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blinkende (munt) bekende ontvangen te hebben. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Franciscus De Bakker en Jan Baptist 
Gebruers getuigen. 
 
Akte N° 29         20 maart 1783 
 
Testament:  In den naeme Godts amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk dat dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat op heden den 20ste maart 1783 dat voor mij notaris en getuigen compareerden Dimphna 
Dresselaers en Peeter Stijnen gehuwden, ingezetenen van Oevel, comparant gezond naar 
lichaam en zij comparante liggende ziek te bed. Comparanten verklaarden om redenene hun 
moverende niet van deze wereld te scheiden zonder hunne goederen gedisponeerd te 
hebben. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
uitvaart naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij de haafelijke effecten aan elkaar 
gemaakt hebben op last dat de laatst levende zal gehouden zijn hun kind of 
kinderen samen verwekt eerlijk op te voeden tot het gekomen is tot een behoorlijk 
ouderdom en het dan te geven een som van vijftig guldens en tevens de touchte 
der erfgoederen aan de laatst levende en den eigendom aan hun wettige 
geborenen. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het bedde der testatrice, ter presentie 
van den eerwaarde heer Moens assis pastoor in Oevel en Adriaen Verwimp 
 
Akte N° 30          1 april 1783 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk dat dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat op heden den 1ste april 1783 dat voor mij notaris en getuigen compareerde Catharina De 
Ceuster weduwe wijlen Peeter Pauwels inwoonster van Morkhoven, ziek liggende te bed, 
welke comparante verklaarde bij deze haar testament te maken. 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart naar staat en conditie alles ter discretie van haar erfgenamen. 
 

- Dispositie van haar tijdelijke goederen verklaarde zij testatrice te legateren aan 
Catharina Palmans haar dochters kind, actueel bij haar wonende, haar winkel en 
al hetgene daar van ap- en dependent is als te weten haar waren en ... schappen, 
maten, schalen, gewichten, vaten en toog en al hetgene haar commercie specie is 
rakende en dat in consideratie van de getrouwe diensten en vriendschappen 
dewelke zij testatrice van dezelfde Catharina Palmans altijd en gedurende haar 
bijwonen heeft genoten. 

 
- Komende tot de dispositie van al haar haafelijke als erfelijke goederen begeerde zij 

testatrice dat dezelfde zullen succederen aan haar erfgenamen volgens landsrecht 
en coustumen lokaal. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven ten huize en voor het bedde der testatrice, 
ter presentie van den heer N. Van Eeckhoven med. Lic. en Martinus Vermeerbergen als 
getuigen. 
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Akte N° 6         15 april 1783 
 
Op heden den 15de april 1783 voor mij notaris en getuigen compareerde Jan Binnebeekx en 
Anna Catharina Vande Ven gehuwden en ingezetenen van “ Sel “ onder Herenthout, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van den eerwaarde heere Van Den 
Schilde proost van het Besloten Hof binnen Herentals een som van honderd en vijftig 
guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker huis met aangelegen erve, groot samen 
omtrent de honderd en vijftig roeden, gelegen tot “ Zelle “ onder Herenthout. Palende oost de 
erfgenamen De Ceulaer nu Guilliam Smolders, zuid de heer Van Tendeloo erfgenamen, 
west de heer Rubbens en noord Jan Mundelaars. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Herentals, ter presentie van Henricus Van Brussele en Cornelis Verboven als getuigen. 
 
Akte N° 7         22 april 1783 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk dat dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat op heden den 22ste april 1783 dat voor mij notaris en getuigen compareerde Juffrouw 
Maria Theresia De Rademaker begijntje op het begijnhof binnen de stad Herentals, gezond 
naar lichaam, welke comparante verklaardee te lauderen en de approberen haar testament 
gepasseerd voor wijlen den notaris Egidius Oniaerts en zekere getuigen op datum 29ste april 
1776. 
 

- Eerst legateerde en maakte zij aan de kerk van het begijnhof tot Herentals een som 
van vijftig guldens courant geld eens voor een aalmoes en tot dien drie guldens en 
tien stuivers eens voor het brood en wijn nodig tot het celebreren der dertigsten. 
 

- Item maakte aan den altaar van de Heilige Catharina in de voorzegde kerk vier 
wassen kaarsen ten gewicht van drie vierdelen ieder.  

 
- Item maakte zij codicillatrice aan Juffrouw Elisabeth Staes begijntje haar altaarken 

met het beeldje van de H. Moeder Gods met al het toebehoren op den last 
nochtans dat hetzelfde na de dood van de voorzegde Elisabeth Staes zal moeten 
verblijven op het begijnhof. 

 
- Item verklaarde zij testatirce te revoceren alzulk legaat van een erfpacht van acht 

guldens jaarlijks als zij bij de voorzegde haar testament heeft gelaten en gemaakt 
aan haar neef Jan Martin De Looz, latende hem in plaats vandien een som van 
twee honderd guldens courant eens boven de honderd guldens bij den artikel van 
haar voorzegde testament beroepen aan dezelfde gelaten.  

 
- Item maakte zij aan haar nicht Maria Anthonia Josepha De Looz zes zilveren 

lepels en zes zilveren fourchetten in plaats van vier bij het voorzegde testament 
aan dezelfde gelaten boven en behalvens den mostaardpot en peperbus insgelijks 
daar bij beroepen, revocerende het legaat aan haar gemaakt ten opzichte van het 
lijnwaad. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Adrianus Jospehus Oniaerts en Guilliam Van E(ij)nde als getuigen. 
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Akte N° 31          8 mei 1783 
 
Op heden den 8ste mei 1783 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Martien 
Janssens inwoner van Olen, welke comparant verklaarde bij donatie inter vivos 
onherroepelijk te geven aan en ten behoeve van Andries Lenaers insgelijks inwoner van 
Olen, zekere heide gelegen onder Olen in” de Bulsche boschen “. Palende oost Jan 
Laenen erfgenamen, zuid Henrick Van Hove erfgenaam, west Andries Lenaers voorzegde 
en noord Henrick Verbiest kinderen. Op last dat hij acceptant zal tot zijnen last moeten 
nemen al de chijns daarop ten achter staande. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op 
het kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan Baptist De Winter en Jan De Kepper, 
getuigen. 
 
Akte N° 23          10 mei 1783 
 
Op heden den 10de mei 1783 voor mij notaris en getuigen compareerde Franciscus Balens 
inwoner van ILLe onder Tongerlo ter ene zijde, Peeter Verstappen inwoner van Meren 
onder Olen ter andere zijde, welke comparanten verklaarden tegen elkaar gemangeld te 
hebben de hierna te specifieren erve op erve. Te weten zo verklaarde hij eerste comparant 
te transporteren aan de tweede comparant zeker perceel dries, groot twee en een halve zille 
gelegen tot Meren onder Olen. Palende oost Norbertus Oniaerts, zuid Jan Hoes, west 
Marten Van Bijlen en noord de gemeentestraat van Olen.  
 
Waartegen hij tweede comparant aan den eerste comparant transporterende zeker perceel 
dries gelegen tot ILLe onder Tongerlo, groot drie en een halve zille. Palende oost Sebastiaen 
Boers(?), zuid de abdij van Tongerlo, west de voorzegde abdij en noord de erfgenamen 
Peeter Helsen.  
 
Verklaarden de comparanten deze mangeling gedaan hebbende om elkaar te gerieven. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter Sterckx en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N° 8          19 mei 1783 
 
Op heden den 19de mei 1783 voor mij notaris en getuigen, compareerde Josephus Dioos 
inwoner van Oevel in huwelijk met Anna Van Aelst, welke comparant bekende ontvangen te 
hebben van op den 25ste december laatstleden uit handen van Carolus Laureijs jongman (# 
Gerard Laureijs) een som van honderd vijf en twintig guldens courant en uit handen van zijn 
vader Adriaen Laureijs een som van vijftig guldens ook courant en alzo te samen een som 
van honderd vijf en zeventig guldens. 
 
Hij comparant is verbindende zijn persoon en goederen, present en toekomende. 
Compareerde ten deze mede Peeter Dioos inwoner van Gelindel, welke comparant 
verklaarde zich hiervoor als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Peeter Vermeerbergen en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°           30 mei 1783 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk dat dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat op heden den 30ste mei 1783 dat voor mij notaris en getuigen compareerde Anna Meir 
weduwe Jan De Busser inwoonster van Olen, ziek van lichaam haar verstand nochtans in 
alles machtig, welke comparante deze dispositie van deze wereld te scheiden en verklaarde 
gemaakt te hebben deze tegenwoordige akte en ordonnantie van laatste wille. 
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- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 
en gepermitteerde uitvaart en lijkdrink, alles der discretie van haar na te noemen 
uitvoerder van haar testament. 
 

- Dispositie van haar tijdelijke goederen, die zij maakte aan haar drie kinderen 
actueel bij haar wonende en respectievelijk bij naam Adriaen De Busser, 
Catharina De Busser en Elisabeth De Busser een som van honderd en vijftig 
guldens courant aan ieder hetzelfde. Mits deze verklaarde dat haar dochter van 
huwelijk met Adriaen Bellens na het aangaan van haar huwelijk rijkelijk heeft 
genoten zo in geld als anders.Dit om redenen de testatrice moverende alzo 
gecompenseerd zijn over hunne gedane diensten die zij testatrice van dezelfde in 
het dirigeren van pachterij en andere affairens genoten heeft. 

 
- Doorstreept: Anna Maria De Busser in huwelijk met Adriaen Bellens meer heeft 

geprofiteerd als het impost van de meergemelde dote was belangende ... 
 

- En om al de kwesties en mogelijkheid na haar dood te eviteren verklaarde zij 
testatrice mits deze dat de helft van haar bijen en al het gene dezelfde is rakende is 
competerende aan haar voorzegde zoon Adriaen De Busser als ook dat zij van 
dezelfde bij lening heeft ontvangen een som van drie en zestig guldens. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testatrice, ter presentie van Mr. Gaspar 
Verelst koster in Olen en Sieur P. Schmitz chirurgijn beide als getuigen. 
 
Akte N° 9          27 juni 1783 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk dat dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat op heden den 27ste juni 1783 dat voor mij notaris en getuigen compareerde Anna 
Elisabeth Verstrepen en Peeter Martinus Peeters gehuwden en ingezetenen van 
Noorderwijk, zij comparante liggende ziek te bede en hij comparant in goede gezondheid, 
welke comparanten verklaarden gemaakt en geordonneerd te hebben deze tegenwoordige 
acte van laatste wille. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke gepermitteerde uitvaart naar staat en conditie en dat hun nagdaan worden 
dertig missen van requiem tot lafenis hunner zielen. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze zowel hun haafelijke effecten als 
hun erfelijke goederen aan elkaar maakten in volle eigendom en met de volle 
touchte en na hun beider dood zullen gaan volgens landsrecht en coustumen 
lokaal en indien de testateurs wettige descendenten kwamen achter te laten van 
hun beiden verwekt zal gehouden zijn aan dezelfde te laten volgens landsrecht. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Jan De Kepper en Jan 
De Bakker (De Becker) als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 10          28 juni 1783 
 
Op heden deze 28ste juni 1783 voor mij notaris en getuigen compareerden Adriaen 
Verstappen in huwelijk met Maria Elisabeth Hendrickx inwoners van ILLe jurisdictie van 
Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Adriaen 
Dioos Janssone een som van honderd guldens courant. 
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Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel land gelegen op “ de heze “ onder 
Oevel en genaamd “ ’t bunder “. Palende oost Peeter Janssens nomine uxoris, zuid Cornelis 
Hendrickx, west Jan Mertens en noord Franciscus Boeckx. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Merten Smets 
als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 34          26 juli 1783 
 
Op heden den 26ste juli 1783 voor mij notaris en getuigen compareerde Anna Maria De Roij 
weduwe wijlen Peeter Van Ende inwoonster van Ille onder Tongerlo, welke comparante 
verklaarde verhuurd te hebben aan Henrick Van Roij in huwelijk met Maria Van Ende 
present en accepterende in huur haar comparante huis en verdere edificiën met hof en 
landerijen, groot samen omtrent zeven zillen alles gestaan en gelegen tot ILLe en dat om en 
mits een som van achttien guldens in voorlijf en negen veertelen koren. 
 
Item reserveert verhuerderesse ten haere behoeve de camer met den hof gelijk onder 
elkanderen dezelfde is afgemeten ... Item zal huerlinck gehouden zijn de verhuerderesse 
den cost en den drank te geven ...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr Wuijts en Jan Van Ende als getuigen. 
 
Akte N° 11         20 augustus 1783 
 
Op heden den 20ste augustus 1783 voor mij notaris en getuigen compareerde Josephus 
Calemans zoon van wijlen Franciscus Calemans daar moeder van was Theresia Helsen 
inwoner van Tongerlo, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Martinus Aerts 
inwoner van Gelindel jurisdictie van Westerlo in huwelijk met Anna Soeten zeker perceel 
erve zijnde zaailand gelegen tot Gelindel, genaamd “ de drij dagmael “. Palende oost 
Geeraerdt Wouters en Franciscus Wijnants, zuid de voorzegde Martinus Aerts, west de 
erfgenamen van den notaris Fontijn nomine uxoris en noord Adriaen Van Hout, groot omtrent 
drie zillen en dat om en mits een som van vier honderd guldens courant waarvan den 
acceptant zal gehouden zijn tussen heden en drie dagen te voldoen een som van twee 
honderd en zestig guldens en de resterende som zal den acceptant tijd hebben om te 
betalen tot Kerstmis (kermisse) eerstkomende. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
op het kantoor van mij notaris, ter presentie van den eerwaarde heer N. Oniaerts en Sr. 
Joannes Zannen als getuigen. 
 
Akte N° 35         25 augustus 1783 
 
Op heden den 25ste augustus voor mij notaris en getuigen compareerde Merten Verhaert 
inwoner van Tongerlo zich sterk makende voor zijn zuster, welke comparant verklaarde 
verhuurd te hebben aan Jan Baptist Verachtert alhier present en in huur accepterende 
zeker zijn comparants huis met stal en schuur en verdere aangelegen erven zoals dezelfde 
het actueel bepachterd word door Joannes Van Gheel en dat om en mits een som van vijf 
en dertig guldens in voorlijf jaarlijks en zes veertelen goed en leverbaar koren Lierse maat.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter Verhaert en J. Fr. Wuijts als getuigen. Ten deze mede comparerende Adriaen 
Verachtert inwoner van Geel de broer van de huurder verklaarde zich te stellen als borg. 
 
Akte N° 12         6 oktober 1783 
 
Testament:  In nomine Domini amen 
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Bij den inhoud van deze openbaar instrument van testament zij kennelijk en een ieder dat op 
heden den 6de oktober 1783 dat voor mij notaris en getuigen compareerde Anna Maria Van 
Roosbroeck en Martinus Helsen gehuwden en ingezetenen der jurisdictie van Westerlo tot 
Zoerle, alhier op het kantoor van mij notaris, welke comparanten verklaarden niet van deze 
wereld te scheiden alvorens hunne goederen gedisponeerd te hebben en te ordonneren 
deze tegenwoordige akte van uiterste wille. Verklarende verder teniet te doen al de 
testamenten gemaakt voor deze datum. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde naar staat en 
conditie met een eerlijke uitvaart en dat er onmiddellijk na hun overlijden zouden 
gecelebreerd worden dertig missen van requiem toe lafenis hunner zielen. 
 

- Dispositie van hun na te laten haafelijke effecten hebben zij aan elkaar gemaakt in 
volle eigendom, latende zij testatrice aan haar kinderen verwekt in eerste huwelijk 
met Adriaen Van Dijck geheel van hunne naakte legitieme portie. 

 
- De voorschreven haave, de testateuren malkanderen roepende en daarin 

instituerende met volle recht van institutie verklaarden ten opzichte der erfelijke en 
immeubele goederen te willen overleggen ab in testato. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist De Winter en A. J. 
Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 13         6 oktober 1783 
 
Testament:  In nomine Domini amen 
 
Bij den inhoud van deze openbaar instrument van testament zij kennelijk en een ieder dat op 
heden den 6de oktober 1783 dat voor mij notaris en getuigen compareerde Sebastianus 
Govaerts en Theresia Verstijlen gehuwden ingezetenen van Oevel, de comparant liggende 
ziek te bed en zij comparante in goede gezondheid, hun verstand en memorie in alles 
machtig, welke comparanten verklaarden niet van deze wereld te scheiden zonder van hun 
goederen gedisponeerd te hebben en verklaarden bij deze hun geordonneerde akte van 
uiterste wil gemaakt te hebben. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart, lijkdienst en begrafenis volgens staat en conditie met een dertigste 
te celebreren daar het aan de laatst levende zal goedvinden. 
 

- Item legateerden en maakten zij testateuren zeker perceel beemd gelegen in “ de 
lange dreve “ onder Westerlo gekomen van de testateurs moederlijke zijde en tot 
dien een half zille gelegen in “ het Westerlo’s broek “ rijdende met de abdij van 
Tongerlo en Cornelis Tiboors gekomen als voor, op de last van te gelden een 
som van honderd guldens rente obligatie ten behoeve van Franciscus Herremans 
tot Westerlo en verder op de last van te betalen aan Jan Baptist Huijpens (haar 
broer) een som van twintig guldens eens en aan de eerwaarde pater G. Govaerts 
minderbroeder een som van dertig guldens courant eens. 

 
- Item legateerde hij testateur met consent als voor aan de kinderen van Cornelis 

Govaerts en Anna Helsen wijlen en bij gebrek van de ene of de andere bij 
representatie aan de descendenten, zeker perceel erve gelegen alhier tot Oevel, 
genaamd “ den wolfsakker “, zo nochtans dat dezelfde eerst en vooral zullen 
moeten betalen aan een dezelfde met naam Josephus Govaerts een som van 
zeven guldens in voldoening van een restant van uitkoop. 
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- Dispositie van hun generale nalatendheid, zo van haafelijke als erfelijke hebben zij 
testateuren gelaten en gemaakt een elkaar. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize en voor het zieken bed van den 
testateur, ter presentie van Henrick De Bakker en Franciscus De Bakker, beiden als getuigen 
ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 32         8 oktober 1783 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Augustinus Joannes Verheijen op heden 
den 8ste oktober 1783 door mij notaris publiekelijk zal te koop presenteren zeker perceel land, 
groot honderd vijftig roeden gelegen tot Rossum onder Herentals in het binnenblok van de 
kinderen wijlen Mattheus Daneels. Palende oost de erfgenamen Peeter Dens, zuid de 
erfgenamen Mattheus Daneels, west Adriaen Van Gansen en noord Jan Veckemans. 
 
Item de voorhandige verkopinge geschiedt met hoogen ende verdieren alles in couranten 
munte, doende iedere hooge van den handslag twee guldens te bekeren half en half volgens 
oud gebruik. Aldus zijn deze condities publiekelijk voorgelezen ten huize van Andries Mans 
in Schremenhaege onder Noorderwijk, ter presentie van J. B. Peeters en Andries Mans met 
meerdere omstaanders. 
 
Op de voorbeschreven conditie werd publiekelijk te koop gesteld het perceel land hiervoor 
gemeld, groot 150 roeden gelegen onder Herentals en heeft hiervan den handslag 
ontvangen Gerardus Verbist om en mits een som van twee honderd en vijf en tachtig en 
verklaarde hij koper bovendien alsnog te stellen tien verdieren, ter presentie van Peeter 
(Cornelius) Vervoort en J. F. Wuijts. Op heden den 29ste oktober 1783 het voorzegde perceel 
andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is hetzelfde met het geven van 1ste,2de en 3de 
stokslag absoluut en zonder verdere verhoging verbleven aan de voorzegde Geert Verbiest. 
Actum datum als boven, present Andries Mans en Jan Peeters en anderen.  

 
onkosten: stellen condities   1 – 7 – 0  
   zegel     0 – 12 – 2  
   verkoping    1 – 16  
 gank naer het Schremenhage   0 – 12 
   stokslag    0 – 12  
   gank idem    0 – 12  
   insectie pro..   0 – 12  
   copie     1 – 7  
   zegel     0 – 8 – 2  

  
        7 – 19 – 0  

 
 
Akte N°         11 oktober 1783 
 
Op heden den 11de oktober 1783 compareerden voor mij Henrick Hendrickx in huwelijk met 
Catharina De Bruijn inwoners van Westerlo en Josephus Wuijts in huwelijk met Theresia 
Hendrickx welke comparanten verklaarden tot hunne last te nemen alzulke rente of obligatie 
van drie honderd guldens courant als Adriaen Helsen inwoner van Oevel tot last van 
Arnoldus Verspreedt in huwelijk hebbende Dimphna Helsen, dezelfde comparanten den 
voorzegde Arnoldus Verspreedt hunnen schoonvader daarvan alsnu te ontlasten, 
verklarende den eerste comparant daarvan tot zijn last te nemen en een som van twee 
honderd guldens courant en de tweede comparant de resterende honderd guldens courant. 
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Stellende comparanten tot pand hunne personen en goederen, roerende en onroerende 
waar en welke plaats deze gelegen zijn. Compareerde ten deze mede den genoemde 
Adriaen Helsen dewelke verklaarde de voorzegde van drie honderd guldens hiervoor door 
de comparanten ’t zijne behoefte gedaan en de generale verbintenis hierboven gedaan te 
lauderen en te accepteren en zich daarmede te vergenoegen en de voorzegde Arnoldus 
Verspreedt daarvan ten eeuwige dage te ontlasten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Paulus Wouters als getuigen. 
 
Akte N° 36         28 oktober 1783 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk die deze openbare instrument van testament zullen zien of horen 
lezen dat op heden den acht en twintigste oktober 1783 voor mij notaris en getuigen 
compareerden Hendrick Cautereels en Anna Elisabeth Heijlen, beiden gehuwden en 
ingezetenen van Plassendonk onder Noorderwijk, zij comparante liggende ziek te bed “ van 
den rooden loop “ en hij comparant gezond, welke comparanten verklaarden niet van deze 
wereld te scheiden zonder van hun goederen gedisponeerd te hebben. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, haafelijke als erfelijke, verklaarden zij te 
maken aan elkaar met volle touchte bij leven. Willende en begerende zij testateurs 
dat al de bovenstaande goederen na de dood van de laatstlevende te disponeren 
tussen hun nakinderen en de voorkinderen der testatrice. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize voor het ziekenbed van de testatrice, ter 
presentie van Peeter Van Doninck en Peeter Peeters geburen als getuigen. 
 
Akte N° 37         6 november 1783 
 
Testament:  in den naeme ons heere amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat op den 6de november 1783 voor mij notaris en getuigen compareerde Franciscus Smets 
en Anna Elisabeth Laureijs gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, zij comparante 
liggende ziek te bed en hij comparant in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden 
gemaakt te hebben deze akte van uiterste wil. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie ter discretie van de laatst levende van hun 
beiden. 
 

- Willende dat er onmiddellijk na ieders overlijden zouden gecelebreerd worden 
dertig missen van requiem tot lafenis hunner zielen. 

 
- Dispositie van hun haafelijke effecten die zij maakten aan elkaar in volle eigendom 

en makende de volle touchte en gebruik der erfelijke goederen tevens aan elkaar 
en den eigendom na de dood van de langst levende aan hun kinderen of 
descendenten zo nochtans met restrictie dat het jongste van hun twee kinderen na 
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de dood van beide testateursen bij prelegaat zal moeten hebben en som van drie 
honderd guldens courant eens. 

 
- De laatstelevende zal gehouden zijn hun kinderen te samen verwekt eerlijk op te 

voeden en laten ter schole gaan, tot ze gekomen zijn tot een competente 
ouderdom en alsdan aan ieder gelijk te betalen een som van honderd en vijf en 
twintig guldens courant in plaats van hun legitieme portie der haave. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize en voor het ziekenbed der 
testatrice, ter presentie van Franciscus Verstappen en Bavo Franciscus Kempenaers 
geburen als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 14         10 november 1783 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Martinus Van Leuffel en Anna Catharina 
Van Leuffel door den notaris J. Fr. Oniaerts publiekelijk aan de meestbiedende zullen 
verhuren de na beschreven en te specifiëren partijen van goederen en dat op den voet en 
condities hier volgende:  
 
Inden eersten soo worden de naer te specifieren goederen verhuert voor eenen termijn van 
ses jaeren met drij jaeren ieder sijne keuse ...  
 
Hierna volgen de partijen van goederen. Op de voorzegde condities werd ten eerst 
gepresenteerd zeker perceel land genaamd “ de soegge “ groot omtrent een oud bunder. 
Palende oost Adriaen Van Leuffel, zuid Adriaen Van Linden kinderen, west Catharina Van 
Leuffel en noord de voorzegde Adriaen Van Leuffel te vergelden met het spijker van 
mechelen en is dit pand verbleven aan Adriaen Van Leuffel voor acht veertelen koren 
jaarlijks. 
 
Ten tweede is te huur gepresenteerd zeker perceel land genaamd “ den drijhoek “ groot 
circa drie zillen gelegen alhier. Palende oost zijne Excellentie de Markies van Westerlo en 
noord Adriaen Peeter, verbleven aan Adriaen Van Leuffel voor drie veertelen koren. 
 
Ten derden zeker perceel land gelegen aan “ de biest “ groot een zille. Palende oost 
Cornelis Verbeeck is verbleven aan Jan Bapt. Sijen voor twee veertelen koren. 
 
Ten vierden zeker perceel weide gelegen aan de Caeterstraat, groot drie zillen, te 
aanvaarden half maart eerstkomende, verbleven aan Wilm Helsen voor negentien guldens. 
 
Ten vijfden zeker perceel land genaamd “ den bovensten putmortel “ groot drie zillen. 
 
Ten zesde is te huur gepresenteerd zeker perceel genaamd “ de lange plek “ en is 
verbleven aan Wilm Helsen voor veertien veertelen en drie loopen, te vergelden met 
Mechels spijker. 
 
Ten zevenste word te huur gepresenteerd zeker perceel land genaamd “ de strepe “ en is 
verbleven aan Adriaen Van Leuffel voor vier en twintig guldens jaarlijks.  
 
Aldus verhuurd op den 10de november 1783 ter presentie van Gommarus Somers en Peeter 
Bulckens. Depost is verhuurd zeker perceel land genaamd “ het hijken “ gelegen in de 
Renderstraat en is voor vijf loopen koren verbleven aan Jan Bapt. Volders (Folders) te 
vergelden in spijker van Mechelen. 
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Akte N° 15         18 oktober 1783 
 
Testament:  in den naeme Gods amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
den 18de oktober 1783 voor mij notaris compareerde Anna Van Op De Beeck weduwe wijlen 
Peeter Van Dijck inwoonster van Noorderwijk ten gehuchte van Plassendonk, welke 
comparante verklaarde bij deze gemaakt te hebben haar tegenwoordige akte van laatste 
wille. 
 

- Willende begraven te worden in gewijde aarde met een eerlijke en gepermitteerde 
uitvaart alles naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van haar tijdelijke goederen, goud, zilver ... en haave verklaarde zij te 
maken aan Jan Baptist Van Mengsel in huwelijk geweest met haar dochter Anna 
Elisabeth Van Dijck met de restictie dat uit hetzelfde zal moeten volgen aan haar 
dochter in huwelijk met Peeter Geps dezelfs naakte legitieme portie ... etc. 

Aldus gedaan ten woonhuize van de testatrice, ter presentie van Jan Van Doninck en Jan 
Denckens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 16         29 oktober 1783 
 
Testament:  in den naeme Gods amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
den 29ste oktober 1783 voor mij notaris en getuigen, compareerde Peeter Van De Perre en 
Catharina De Win gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, zij comparante liggende ziek 
te bed van den rooden loop, en hij comparant met ons gaande en staande, welke 
comparanten verklaarden om moverende redenen niet te willen scheiden van deze wereld 
zonder testament. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, al de haafelijke en meubilaire goederen 
hebben zij testateuren gelaten en gemaakt aan elkaar in volle eigendom. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en aan het bedde der testatrice, ter presentie 
van Jan Peeters en Franciscus Van Thielen, geburen als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 17         9 november 1783 
 
Testament:  in den naeme Gods amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
den 9de november 1783 voor mij notaris en getuigen compareerden Franciscus Gastmans 
en Theresia Bax gehuwden en ingezetenen van “ den hout “ jurisdictie van Oevel, zij 
comparante liggende ziek te bedde met den rooden loop en hij comparant met ons gaande 
en staande, welke comparanten verklaarden niet van deze wereld te scheiden zonder hun 
goederen gedisponeerd te hebben. 
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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, met dertig missen van requiem na ieders overlijden. 
 

- Dispositie van hun haafelijke goederen, goud, zilver, gemunt en ongemunt ... 
hebben zij aan elkaar gemaakt in volle eigendom, op den last dat de laatst levende 
zal gehouden zijn aan ieder van hun kinderen zijnde vier in getal te betalen een 
som van twee honderd guldens voor en in plaats van hun legitieme portie der 
haave. 

 
- Dispositie van hun erfelijke goederen hebben zij testateuren deze ook aan elkaar 

gemaakt voor de volle touchte en gebruik gedurende zijn of haar verder leven, op 
last dat de laatst levende zal gehouden zijn jaarlijks te betalen aan den Eerwaarde 
heer pater Verlooij kapucijn een som van achttien guldens en aan Marina 
Gastmans non in het klooster van St. Bernardus tot Diest negen guldens ... en 
latende den eigendom der erfgoederen aan hun kinderen. 

 
- Compareerde ten deze mede Joannes Baptista Gastmans den oudsten zoon van 

de testateurs. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel voor het ziekenbed en ten huize der testateurs, 
ter presentie van Peeter Dekkers en Michiel de Swert getuigen. Theresia Bax verklaarde 
mits haar ziekte niets anders te kunnen schrijven + 
 
Akte N° 18         16 november 1783 
 
Testament:  in den naeme Gods amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
den 16de november 1783 voor mij notaris en getuigen compareerde de Heer Joannes 
Nicolaes Van Elswijck Licentiaat in de medicijnen en Juffrouw Maria Catharina Hufkens 
wettige gehuwden en inwoners der stad Herentals, beiden gezond welke comparanten 
verklaarden bij deze geordonneerd en gemaakt te hebben deze tegenwoordige acte van 
uiterste wil. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde in de 
parochiale kerk alwaar zij zal komen te overlijden en den testateur op het kerkhof 
van zijn sterfplaats, beiden nochtans met het Groot gelui, groten lijkdienst en 
onmiddellijk na ieders overlijden in dezelfde parochiale kerk met een dertigste 
respectieve tot ieders ziele lafenis. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan zij de haafelijke effecten aan elkaar 
maakten in volle eigendom en tevens aan de laatst levende de volle touchte en 
gebruik van hunne erfelijke goederen en den eigendom aan hun wettige kinderen 
of descendenten, staaksgewijs om onder hun zelve in egale kavels en parten te 
delen, op last aan de laatst levende om hun kinderen samen verwekt en te 
verwekken eerlijk op te voeden, de zonen te laten leren de humaniora filosofie, 
theologie, medicijnen of rechten als ander wetenschappen. De dochters in het een 
of ander klooster alles naar staat en conditie en bezonderlijk naar capaciteit der 
subjecten en dit tot een geapprobeerden geestelijke of wereldlijke staat of 
competente ouderdom van vijf en twintig jaren en alsdan aan ieder hetzelfde te 
betalen een som van vijfhonderd guldens courant voor en in de plaats van hunne 
legitieme portie der haave. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ten huize der testateuren, ter 
presentie van Sieur Christianus Naulaerts en Petrus Vermeulen beiden inwoners dezer stad 
als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 18 ²         21 oktober 1783 
 
Testament:  in den naeme Gods amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
den 21ste november 1783 voor mij notaris en getuigen compareerde Martinus Van Leuffel, 
Joanna Catharina Van Leuffel en Anna Catharina Van Leuffel gezusters en broeder, 
inwoners onder Zoerle Parwijs, welke comparanten verklaarden bij deze hun tegenwoordige 
testament en ordonnantie van laatste wille gemaakt te hebben. 
 

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

- Willende dat kort na ieders overlijden zouden gecelebreerd worden dertig missen 
van requiem tot hunne en hun ouders ziele lafenis. 

 
- Item wilden en begeerden zij testateuren dat na de dood van de laatst levende van 

hun drieën in de parochiale kerk van Zoerle jaarlijks zal gezongen en 
gecelebreerd worden drie altijd durende jaargetijden, gedaan worden op de 
verjaardag van het afsterven van de laatst levende van hun drieën ... en dat alsdan 
aan de arme mensen van Zoerle na het eindigen der mis uitgereikt zal worden twee 
veertelen rogge in gebakken brood ... hiervoor en ten dien effecte stelde zij tot 
pand zeker perceel land genaamd “ de sogge “ gelegen omtrent de Cathoove 
straat onder Zoerle Westerlo, groot omtrent een bunder.  

 
- Dispositie van al hun goederen verklaarden zij te geven en te maken aan de laatst 

levende in volle eigendom en aangaande hun erfelijke goederen maakten zij de 
volle touchte en gebruik ook aan de laatst levende en voor den eigendom zullen 
genoten en geprofiteerd worden op de last hier voor uitgetekend bij de kinderen of 
verdere descendenten van Adriaen Van Leuffel, Elisabeth Van Leuffel en wijlen 
Maria Van Leuffel allen hoofdsgewijs. 

 
- Item wilde zij testatrice Anna Catharina Van Leuffel dat na de dood aan de laatst 

levende uit haar nalatendheid voor haar erfgenamen aan Anna Maria ’t Sijen 
waarvan zij meter is zal moeten vooruit geven en betalen een som van twee 
honderd guldens courant. Item wilde zij testatrice Joanna Catharina Van Leuffel 
na de dood van de laatst levende uit haar nalatendheid voor haar erfgenaam zal 
moeten vooruit gegeven en betaald worden aan Anna Catharina Van Leuffel 
Adriaensdochter en aan Joanna Catharina ’t Sijen waarvan zij respectieve meter 
is ieder een som van honderd guldens courant. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Jan Baptist Janssens als getuigen. 
 
Akte N°           1783 
 
Rekenig bewijs en reliqua, die bij en mits deze doende en overgevende is Henricus Verbist 
in kwaliteit als uitvoerder testamentair ten sterfhuis wijlen Peeter Deckers en Adriaen 
Deckers, beide jongmans, overleden binnen den dorpe van Wiekevorst en dat aan 
Ludovicus Verbist, Peeter Verbist, Jan Verstappen in huwelijk hebbende Maria Sels 
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dochter wijlen Egidius Sels en Elisabeth Deckers en Jan Leirs allen erfgenamen ten 
voorzegde sterfhuis uitwijzende het testament gepasseerd voor de notaris Carolus 
Coomans binnen Westerlo residerende en zekere getuigen, op den 20ste februari 1782 en 
dat van alzulk ontvangsten en uitgaven. 
 
Ontvangen:  
 
In den eersten brengt den rendant alhier voor ontvangsten en verantwoord het import van 
den meubel koopdag gehouden op den vierden novemebr 1782, belopende ingevolge de 
conditie van verkoping alhier ter somme van zes en negentig guldens achttien stuivers, twee 
oorden  

          96 – 18 – 2  
 
Item brengt den rendant alhier in ontvangst en verantwoording het import van den koop boek 
der meubilaire effecte gehouden op 9 december 1782, den koop boek gevoegd op en ter 
somme van honderd twee en dertig guldens en vijf stuivers dus hier  

 
          132 – 5 – 0  

 
Item brengt den rendant alhier voor ontvangst en verantwoording het geheel import der 
verkochte erfgoederen gelegen zo tot Wiekevorst als Olen, belopende  

 
          229 – 3 – 2  

 
Totaal import ingevolge publieke condities van verkopingen daar van zijnde gehouden door 
den notaris J. F. Oniaerts respectievelijk op 10 en 11 januari 1783, dewelke alhier worden 
overgelegd op en ter somme van acht honderd één en veertig guldens courant  

 
          841 – 0 – 0  

 
Item heeft den rendant ontvangen van Joannes Mannaerts de som van zeven guldens in 
voldoening van twee jaren (intrest) op een rente obligatie van honderd guldens, verschenen 
en gevallen 1782 en 1783, dus   

          848 – 0 – 0  
 
Item heeft den rendant ontvangen van Martinus Bellens de som van zeven guldens in 
voldoening van een jaar intrest ene obligatie van twee honderd guldens verschenen 1782, 
dus  

           7 – 0 – 0  
 
Item heeft den rendant ontvangen van Andries Bogaerts de som van zeven guldens in 
betaling van een jaar intrest van een rente obligatie van twee honderd guldens, verschenen 
1782, dus  

           7 – 0 – 0  
 
Item heeft den rendant ontvangen van Franciscus Verdonck de som van ngenen guldens 
negen stuivers in betaling van intrest van een rente obligatie van drie honderd guldens, 
verschenen 1782, dus  

           9 – 9 – 0 
  
           23 – 9 – 0  

 
Item heeft den rendant ontvangen van Joannes Luijmen in betaling van een jaar intrest van 
een rente obligatie van vier honderd guldens de som van twaalf guldens  
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           12 – 0 – 0  
 
Item heeft den rendant ontvangen van Peeter De Smedt in betaling van een jaar intrest van 
een obligatie van drie honderd guldens de som van negen guldens en vijftien stuivers, dus  
 

            9 – 15 – 0  
 
Item heeft dezelfde ontvangen van Hendrick De Backer over een jaar landpacht  

 
          21 – 15 – 0  

 
À rate van vier veertelen volgens het spijker der stad Lier de somme van dertien guldens 
zestien stuivers, dus  

 
          13 – 16 – 0  

 
Item heeft den rendant ontvangen van de weduwe Franciscus T’ Sijen over een jaar 
landpacht à 10 loopen jaarlijks à rate van drie guldens, negen stuivers per veertel, de som 
van acht guldens, twaalf stuivers een halve, dus alhier  

 
           8 – 12 – 2  

 
Item heeft dezelfde ontvangen van het verkocht schaarhout aan het verkocht hout tot Olen, 
de som van negen guldens vijftien stuivers, dus  

 
           9 – 15 – 0  

 
           32 – 3 – 2  
 
Item heeft den rendant ontvangen van Martinus Bellens een som van honderd en negen 
guldens, twaalf stuivers in afzeg van een som van honderd guldens op korting van een 
obligatie van twee honderd guldens, dus  

           109 – 12 – 0  
 
Item een som van drie guldens in voldoening een jaar intrest van een obligatie van honderd 
guldens tot last van Adriaen Snijers koster alhier  

 
           3 – 0 – 0  

 
Item een som van dertien guldens in voldoening van twee jaar intrest van een obligatie van 
200 gls. ten laste van wijlen de weduwe van den notaris Oniaerts tot Olen  

 
          13 – 0 – 0  

 
Item brengt den rendant voor ontvangst een som van achttien guldens over drie jaar intrest 
van een obligatie van twee honderd guldens ’t zijnen laste staande  

 
          18 – 0 – 0  

 
Item een som van zeven gls. voor een jaar intrest van een obligatie tot last van Andries 
Bogaerts tot Zoerle, dus  

          7 – 0 – 0  
  
           150 - 12 – 0  
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Item verkocht hout tot Wiekevorst        10 – 15 – 0  
 
           161 – 7 – 0  
 
Den gehele ontvangsten komen te monteren tot de som van één duizend drie honderd en 
vijftien stuiver, dico  
            1315 – 18 – 0  
  
 
Uitgaven tegen de voorstaande ontvangsten en is zo als volgt:  
 
In den eersten heeft den rendant betaald aan J. F. Vanden Bulck voor de hard houten 
doodskist van Adriaen Deckers de som van vier guldens, tien stuivers als blijkt bij kwitantie, 
dus  

          4 – 10 – 0  
 
Item heeft den rendant bij kwitantie betaald aan Sneijers, koster tot Wiekevorst, zo over 
geleverd waslicht als andersints tot de begrafenis van wijlen Peeter en Adriaen Deckers, de 
som van veertig guldens zeven stuivers één oord, dus  

 
          40 – 7 – ¼  

  
   44 – 7 – ¼  
 
Item bij vereffening betaald aan Jan Franciscus Bellens over twee tonnen bier geleverd tot 
uitvaart van wijlen Adriaen Deckers de som van twaalf guldens. 

 
  12 – 0 – 0  

 
Item bij vereffening betaald aan Peeter Franciscus Bulckens voor een half ton bier, die 
wijeln Peeter Deckers beloofde aan de Confrerie van de Ceuliaers tot Wiekevorst, de som 
van drie guldens en tien stuivers, dus  

  3 – 10 – 0   
 
Item ter vereffening aan de afrekening per rest betaald aan Peeter Wouters over 250 
stuiverse mestellen geleverd tot de uitvaart zowel van Peeter Deckers als Adriaen Deckers 
de som van vier guldens vijftien stuivers, dus  

    
  4 – 15 – 0  

  
   20 – 5 – 0  
 
Item bij vereffening betaald aan Sr. Van Peé chirurgijn tot Wiekevorst over chustoren aan 
wijlen Adriaen Deckers, de som vier guldens, twaalf stuivers, dus  

 
    4 – 12 – 0  

 
Item bij vereffening betaald aan Martinus Douwen Borgemeester van Zoerle Westerlo van 
publieke lasten van het jaar 1782, de som van één gulden dertien stuivers  

 
    1 – 13 – 0  

 
Item bij vereffening betaald aan Peeter Franciscus Bulckens over publieke lasten van het 
jaar 1781, de som van twee guldens, drie stuivers, twee oorden  

 



Notariaat Eg. Oniaerts 1771-1776 en notariaat J. F. Oniaerts 1776-1784 Pagina | 246 

 

    2 – 3 – ½  
 
Item heeft den rendant bij vereffening betaald aan de weduwe Franciscus t’ Sijen over 
honderd en zestig potten lijfkoop getrokken in het verkopen van erfgoederen tot Olen, de 
somme van zestien guldens, dus alhier  

    16 – 0 – 0  
 
Item betaald aan den notaris Coomans voor een kopie van testament van Peeter Deckers 
en Adriaen Deckers, de som van één gulden, acht stuivers  

 
    1 – 8 – 0  

 
Item betaald aan dezelfde voor het oplezen van het gezegde testament op het uitvaart  

 
    1 – 4 – 0  

 
Item betaald aan den secretaris van Herentals voor het opzoeken en maken van een kopie 
van testament wijlen Peeter Deckers en Adriaen Deckers met hun broeder en zusters, de 
somme van  

    2 – 2 – 0  
 
Item over genomen advies tot Geel, betaald     1 – 1 – 0  
 
Item Peeter Deckers met consoorten, aangezien het testament van Peeter Deckers en 
Adriaen Deckers pretenderende tot hun nalatendheid gerechtigd te zijn en wegens hun 
geactiveerd zijnde tot het leveren (van) staat en inventaris, expresselijk beneffens de notaris 
en procureur Oniaerts gevaceerd naar Brussel tot het consulteren en advies der 
voorhandige zaak en over vertier en adviezen betaald  

    12 – 3 – 0  
 
Item partije gedaan hebbende aanspraak en conclusie expresselijk beneffens den notaris 
Oniaerts gevaceerd naar Turnhout bij den advocaat Le Bon tot het geven instructie en 
doen maken schrifture van antwoord voor vertier betaald  

    2 – 4 – 0  
 
Item partije daartegens gediend hebbende ampele verbale acte, wederom beneffens als voor 
gevaceerd naar Turnhout tot het geven van instructie en doen maken naardere antwoorden, 
aan vertier betaald  

    1 – 12 – 0  
 
Item partije daartegens gedaan hebbende verzoek en sustineringe als voor expresselijk 
gevaceerd ... naar Turnhout zo over de zaak tegen Peeter Deckers cum suis als tegen Jan 
Verstappen en Jan Leirs q.q als dan betaald  

    6 – 5 – 2  
 
Item partije gedaan hebbende ... .van conclusie wederom als voor gevaceerd bij den 
advocaat Le Bon naar Turnhout zo over dezelfde tegens Peeter Deckers als tegen Jan 
Verstappen, voor vertier betaald  
     1 – 3 – 2  
 
Item heeft den rendant betaald aan den advocaat Le Bon ingevolge specificatie van 
devoiren ... tegen Peeter Deckers cum suis de som van negen en twintig guldens zeven 
stuivers  

    29 – 7 – 0  
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Item aan den bovengemelde advocaat ingevolge specificatie als voor in de zaak tegens Jan 
Verstappen en Jan Leirs, betaald de som van één en dertig guldens zeventien en een 
halve stuiver  

    31 – 17 – ½  
 
Item komt den rendant tot last van dit sterfhuis zo over geleverde boter melk, kamer huur ... 
van wijlen Peeter Deckers en Adriaen Deckers blijkens breeder den staat en specificatie 
daarvan hier overgelegd te kennen ingevolge dezelfde een som van honderd negen guldens, 
vijftien stuivers  

    109 – 15 – 0  
 
Item heeft den rendant betaald aan den notaris en procureur J. Fr. Oniaerts ingevolge des 
zelfs specificatie en kwitantie over ... devoiren en verdere honoraria gedaan voor het 
voorzegde sterfhuis, zo in kwaliteit van notaris als degene van procureur in de respectieve 
zaken van den rendant tegen Peeter Deckers cum suis aanlegger tegen Jan Leirs en Jan 
Verstappen gedaagden..voor de bank van Wiekevorst, ter somme van honderd zes en 
dertig guldens twee stuivers  

    136 – 2 – 2  
 
Item heeft den rendant betaald aan Dhr. Somers secretaris van Wiekevorst zo over 
rolkosten, kopijen, zegels, rapporten als andere gerezen in zake tegen Peeter Deckers cum 
suis als in degene tegens Jan Verstappen en Jan Leirs volgens memorie wel blijkt op de 
rolle van Wiekvorst door ditto secretaris aangetekend, de somme van zeven en zeventig 
guldens twaalf stuivers, dus hier  

    77 – 12 – 0  
 
Item komt den rendant voor zijn extra ordinaire vacatiën en verletten geheel en gedaan zo in 
zake tegens Peeter Deckers cum suis als in degene van Jan Verstappen en Jan Leirs bij 
moderatie de som van  
 
Item betaald aan den notaris J. Fr. Oniaerts voor het formeren dezer rekening, de som van 
zeven guldens zestien stuivers  

    7 – 16 – 0  
 
Item komt aan den rendant voor transactie voorzegt alhier voorstaande zuivere ontvangst à 
rate van vijf procent, de som van vijf en zestig guldens  

    65 – 0 – 0  
 
Item brengt den rendant voor uitgave een som van vijf en dertig guldens die Jan Leirs in het 
proces onderling gehad hebbende heeft verschoten daar onder begrepen acht guldens voor 
zijn verlet en vacatiën en welke somme den rendant aan de voorzegde Jan Leirs moet 
voldoen, dus  
     35 – 14 – 0  
 
Item brengt den rendant voor uitgave een som van negen en veertig guldens zeven stuivers 
en twee oorden over verschotten door Jan Verstappen in het onderlinge proces gedaan, 
daar onder begrepen de specificatie van den notaris ... Welke voorzegde somme rendant 
aan de voorzegde Verstappen moet voldoen  

    49 – 7 – 2  
 
Item moet den rendant betalen aan Ludovicus Verbiest voor zijne vacatie volgens 
specificatie vier guldens en tien stuivers, dus  

    4 – 10 – 0  
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Item heeft den rendant betaald over lijfkoop der verkochte goederen tot Wiekevorst, zeven 
guldens, twee stuivers, dus  

    7 – 2 – 0  
 
De gehele uitgave komt te monteren tot zes honderd drie en zeventig guldens negen stuivers 
één oord  

    673 – 9 – 1  
 
En tot dien moet den rendant ten last van den gemene boedel ingevolge akkoord aangegaan 
voor schepenen van Wiekvorst op 5 november laatst leden betalen aan Franciscus 
Deckers cum suis een som van drie honderd en twaalf guldens en tien stuivers.  
 

    312 – 10 – 0  
 
Item en tot dien een som van vijftig guldens die wijlen Adriaen Deckers en Peeter Deckers 
van Jan Verstappen hadden ontvangen op intrest, dus alhier met den intrest à 3 guldens 
procent ... 

    51 – 10 – 0  
 
En al volgens komt den voorzegde uitgave te monteren tot één duizend zeven en dertig 
guldens negen stuivers en één oord  

    1037 – 9 – 1  
 
En den ontvangst hiervoor is blijkende tot de som van één duizend drie honderd en vijftien 
guldens en achttien stuivers   

          1315 – 18 – 0  
 
Het een van het andere afgetrokken zijne: blijkens dat den rendant om meer ontvangen als 
uitgegeven te hebben is schuldig blijvende de som van twee honderd acht en zeventig 
guldens, acht stuivers en 3 oorden.  

          278 – 8 – 3  
 
Aldus gerekend gecalculeerd dezen 4de december 1783 tussen den rendant ter ene, Peeter 
Verbiest, Ludovicus Verbiest, Jan Verstappen en Jan Leirs als voogden over de wezen 
Adriaen Cels en Anna Leirs ten deze gepasseerd met Jan Cempenaers voogd uit de wet 
van Tongerlo, onder alle gewoonlijke protestaties, ter presentie van J. Fr. Van Den Bulck en 
Joannes Van Opstal als getuigen. 
 
Akte N° 19           1783 
 
Testament:  in den naeme Gods amen 
 
Zij kennelijk een ieder die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat in het jaar ons Heere 1783 voor mij notaris en getuigen compareerde Jacobus Peeters 
en Maria Catharina Daems gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk op “ den deupt “ 
aldaar, den comparant ziek liggende te bed en zij comparante met ons gaande en staande, 
welke comparanten verklaarden bij deze gemaakt en geordonneerd te hebben dit hun 
tegenwoordige akte van uiterste wille: 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde en met een 
lijkdienst naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij ten eerste hun haafelijke effecten 
aan elkaar gemaakt hebben te weten den eerst stervende aan den laatst levende 
van hun beiden in volle eigendom en ook de volle touchte en gebruik van hun 
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erfelijke goederen maakten zij aan elkaar en den eigendom van deze goederen 
aan hun wettige descendenten. 

 
- Willende zij testateuren dat de laatst levende van hun beiden zal gehouden zijn hun 

kinderen te samen verwekt eerlijk op te voeden tot ze gekomen zijn tot een 
behoorlijke ouderdom en hen dan een som van zestig guldens te geven. 

 
- Willende de testateuren verder dat de rente obligatie staande ten behoeve van de 

kerk van Noorderwijk zal hebben den natuur alsof dezelfde op de erfgoederen die 
zij met dezelfde hebben gekocht waren gerealiseerd. 

Aldus gedaan en gepasseerd op “ den deupt “ onder Noorderwijk ten huize en voor het 
ziekenbed van den testateur, ter presentie van Michiel Vande Perre en Joseph Van Eijnde 
geburen als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 4           1783 
 
Condities en voorwaarden achtervolgens dewelke Cornelis Heijlen op heden den 20ste 
september 1783 voor mij notaris publiekelijk zal te koop gepresenteerd worden zeker huis 
met den aangelegen hof, samen groot honderd roeden, gelegen en gestaan op “ het 
berchken “ tot Morkhoven onder Noorderwijk, actueel bewoond en gebruikt wordende bij 
Martinus Vermeerbergen, gemeenelijk genaamd “ den spaenschen ruijter “. Palende oost 
Peeter Heijlen, zuid ‘S Heere straat, west het veldstraatje en noord Merten Bellens en P. 
Heijlen. Aldus zijn deze voorwaarden voorgelezen op “ het berghken “ tot Morkhoven, ten 
huize van verkoping, ter presentie van Jan B. Peeters en Adriaen Van Hove. 
 
Op de voorzegde condities werd het gemelde huis te koop gepresenteerd met de chijns last 
daarop uit te gaan aan den baron van Noorderwijk en aan den prelaat van Tongerlo te 
samen circa twee en twintig stuivers jaarlijks en heeft na publieke oproeping den handslag 
ontvangen Adriaen Peeters voor de som van zeven honderd en vijf en twintig guldens 
courant en verklaarde daarop te stellen twintig hoogen of verdieren en stelde zich hier voor 
borg Jan Van Looij, present Anthonis Tubbeeckx (Tubax) en Peeter Van Hove. Op heden 
den 6de oktober 1783 het voorzegde huis andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is 
hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut en zonder verdere verhoging 
verbleven aan den voorzegde Adriaen Peeters. 
 
Akte N° 26 ²         10 februari 1783 
 
Op heden deze 10de febrauri 1783 voor mij notaris en getuigen, compareerde Franciscus 
De Backer en Peeter Luijten beide aangestelde voogden over de wezen Henrick Ooms en 
Anna Maria Cels, welke comparanten verklaarden is die kwaliteit verhuurd te hebben zeker 
aan Hendrick De Backer present en accepterende zeker perceel zaailand gelegen alhier tot 
Olen op “ het groot blok “ groot een derdel om en mits een kwantiteit van veertien loopen 
koren jaarlijks te betalen. 
 
Op de voorzegde condities verklaarde den voorzegde verhuurder verhuurd te hebben aan 
Gommarus Somers, present en accepterende zeker perceel erve groot omtrent de honderd 
(roeden) gelegen alhier tot Olen. Oost de Oosterwijkse straat, zuid Jan Hens, west Michiel 
Wilms en noord Jan Bapt. Van Hove en dat om en mits een de kwantiteit van tien loopen 
koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van Peeter Heijlen en Jan Baptist Janssens als getuigen. 
 
De voorzegde verhuring van het perceel verhuurd aan Henrick De Backer gelijk ook 
hetgene verhuurd aan Gommarus Somers is en zal continueren aan Henrick De Backer 
voor andere drie jaren ...  Actum 12 oktober 1788. 
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Akte N° 38         25 november 1783 
 
Compareerden Anna Vervoort weduwe Jan Dierckx inwoonster van Oosterwijk, welke 
comparante verklaarde verhuurd te hebben zeker haar comparant huis, schuur, stal ap- en 
dependentiën van dien met de aangelegen landen, weiden en heiden op den voet en de 
manieren als hetzelfde in gebruik en in huur is geweest bij Jan Vranckx en Adriaen Heijlen, 
gestaan en gelegen alhier tot Oosterwijk onder Tongerlo en dat aan Adriaen Govaerts 
Hendrickxsone, alhier present die de huur is accepterende om en mits een som van twee en 
zestig guldens in voorlijf mits dat den huurder den gehele hof moet hebben en elf veertelen 
koren jaarlijks. 
 
Item reserveerde de verhuurster aen haer de camer van’t voorsegde huijs met het hofken 
daer achter gelegen met het schobbeken ... Item in cas dat den putte quaeme in te vallen, 
sal den pachter daer aen moeten helpen graeven sonder corten aen sijne huer ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, op den 25ste 
november 1783, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Josephus Oniaerts. Depost zal den 
huurder niemand mogen wegen of laten rijden over de erve genaamd “ den honinck “ verder 
dan degene daartoe gerechtigd. 
 
Akte N° 39         17 december 1783 
 
Op heden den 17de december 1783 compareerde voor mij notaris en getuigen, Jan Baptist 
Tessens inwoner des dorp van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan 
Henricus Van Der Kempen actuele inwoner van Tongerlo alhier present en de huur 
accepterende zeker zijn comparants huis en stal met het bakhuis en hof daaraan annex alles 
gestaan en gelegen in den cirkel van het dorp tot Olen en tot dien twee differente percelen 
van erven insgelijks alhier gelegen, groot samen omtrent de zes zillen en dat om en mits een 
som van drie en negentig guldens courant jaarlijks. 
 
 ... insgelijks moeten betalen alle chijnsen die op de voorsegde goederen zijn uitgaende soo 
in coren als gelt alles sonder corten ...  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henrick Horemans en Peeter 
Van Tongerloo als getuigen. 
 
Akte N° 13          27 juni 1779 
 
Op heden den 27ste juni 1779 compareerde Franciscus Smets in kwaliteit als voogd der 
wezen wijlen Maria Anna Smets verwekt met Franciscus Van De Perre, welke comparant 
verklaarde verhuurd te hebben, aan Henrick Smets zijn broer, present en accepterende te 
weten zeker perceel zaailand gelegen tot Buul, groot 300 roeden. Palende oost de, 
comparant, zuid de straat, west Merten Dams en noord P...? en dat om en mits de kwantiteit 
van vier veertelen en een kwart goed en leverbaar koren ... Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van A. J. Oniaerts en P. F. Oniaerts als getuigen. 
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Akte N° 1          12 januari 1784 
 
Testament: In den naeme Gods amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 12de januari 1784 voor mij J. Fr. Oniaerts notaris en getuigen, compareerde Maria 
Catharina Van Dijck en Michiel Verachtert gehuwden en ingezetenen van Oevel, zij 
comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede gezondheid, welke comparanten 
om redenen hun moverende niet van deze wereld te scheiden zonder gemaakt en 
geordonneerd te hebben deze tegenwoordige akte van laatste wil en dat in de manieren hier 
volgende: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke en gepermitteerde uitvaart naar staat en conditie ter discretie van de ene of 
andere laatst levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij ten eerste hun haafelijke 
goederen aan elkaar maakten in volle eigendom en gelijk zij makende de volle 
touchte en gebruik van hun erfelijke goederen ook aan elkaar en den eigendom der 
zelfde aan hun wettige kinderen of descendenten met de expresse last dat ze 
gehouden zijn hun kinderen samen verwekt eerlijk op te voeden en te alimenteren 
en dat tot ze gekomen zijn tot een behoorlijke staat of ouderdom en alsdan aan 
dezelfe zijnde acht in’t getal te betalen een som van vijftig guldens eens en aan 
hun dochterke met naam Maria Theresia Verachtert een som van vijftig guldens 
aan haar bij testament van wijlen Peeter Peeters gelegateerd. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize en voor het ziekebed van de 
testateuren, ter presentie van Jan Franciscus De Bruijn en Andries Hoes geburen als 
getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 24         21 januari 1785 
 
Op heden den 21ste januari 1784, compareerde voor mij notaris J. Fr. Oniaerts en getuigen 
Adriaen Peeters in huwelijk met Maria Verboven inwoners van Morkhoven, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben van Peeter Franssen een som van honderd 
guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel beemd, groot een half bunder, gelegen 
onder Westerlo genaamd “ de breevoort “. Palende oost Adriaen Verstappen zuid de 
Capellrije hoeve goederen, west Adriaen Soeters en noord de erfgenamen Jan Soeters. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Merten Smets en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 2         21 februari 1784 
 
Testament:  In den naeme Gods amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 21ste februari 1784, compareerde Jan Ennekens in huwelijk met Maria Elisabeth 

Not. 6026: 1784  
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Van Dijck gehuwden en ingezetenen van de Santvoort onder Tongerlo, den comparant 
liggende ziek te bed en zij comparante met ons gaande en staande, zijn verstand wel 
machtig welke comparant verklaarde bij deze zijn tegenwoordige akte van laatste wille 
geordonneerd te hebben. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
uitvaart naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen bestaande in haafelijke effecten verklaarde 
hij te maken aan zijn tegenwoordige huisvrouw Maria Elisabeth Van Dijck in volle 
eigendom en latende aan zijn kinderen verwekt in eerste huwelijk met Maria 
Catharina Helsen alzulk part in de voorzegde haave dat op deze voorzegde 
kinderen werd gesuccedeerd en met restrictie dat zijn tegenwoordige huisvrouw in 
geval van kind of kinderen met hem testateur verwekt of te verwekken dezelfde zal 
moeten alimenteren en opvoeden tot ze capabel zijn hunnen kost te verdienen en 
dan aan dezelfde te laten te minste hunnen legitieme portie van vaders kant. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van den testateur, ter presentie van Franciscus 
Helsen en Christiaen Peeters geburen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3         25 februari 1784 
 
Op heden den 25ste februari 1784 voor mij notaris en getuigen, compareerde Egidius Van 
Dijck in huwelijk met Isabella Mielants inwoners van Noorderwijk Morkhoven, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben van Adriaen Van De Vliet insgelijks inwoner van 
Morkhoven, een som van honderd guldens courant en uit handen van Josephus Van Dijck 
voogd over de wezen wijlen Jan Baptist Van Menghsel een som van zestig guldens. 
 
Comparant rentgelder mits deze zich verbindende met zijn persoon en goederen, roerende 
en onroerende waar en op welke plaatse deze gelegen zijn, geen uitgenomen nog 
gereserveerd. Compareerde ten deze mede Martinus Van Dijck, broer van de rentgelder 
welke verklaarde zich als borg te stellen voor deze renten en stelde speciaal tot pand zeker 
perceel dries gelegen op “ den deupt “ tot Noorderwijk. Palende oost Jan B. Heijlen, west 
Henrick Nuijts, zuid Franciscus Wilms en noord Jan Heijlen. Groot een half bunder. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Jan Hoeckx en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 4         25 februari 1784 
 
Op heden den 25ste februari 1784 voor mij notaris en getuigen compareerde Anthonis 
Tubackx in huwelijk met Maria Anna Heijlen inwoners van Morkhoven, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben van Adriaen Bellens in huwelijk met Anna Catharina 
Peeters inwoners van Olen, een som van vijfhonderd guldens courant. 
 
Hij comparant is verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende waar en op 
welke plaats deze bevonden zullen worden mitsgaders onder condemnatie voluntair 
belovende aan de voorzegde kapitale somme te zullen assureren voor heer en wet 
competent op panden van dubbele waarde ofwel dezelfde te restitiueren.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts, A. J. Oniaerts en Jan Heijlen. 
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Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben het voorzegde kapitaal van vijf 
honderd guldens met den intrest van dien tot op heden datum, consenteerde alvolgens in de 
cassatie daar en alzo. Actum 14 februari 1791. Adriaen Bellens. 
 
Akte N° 5         28 februari 1784 
 
Op heden den 28ste februari 1784 compareerde voor mij notaris en getuigen Jan Douwen en 
Anna Gebruers gehuwden en ingezetenen van Olen ten gehuchte van Buul welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Bellens in huwelijk 
met Anna Catharina Peeters insgelijks inwoners van Olen, een som van vijfhonderd 
guldens. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker huis met hof en binnengeleg, groot een half 
bunder, gestaan en gelegen tot Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo. Palende oost de straat, 
zuid de erfgenamen van den notaris Oniaerts wijlen, west Juffrouw Cools begijntje en noord 
Merten Verboven. Item en tot slot zeker perceel erve genaamd “ den honinck “ groot drie 
zillen gelegen als voor. Oost de begijn Cools, zuid de erfgenamen van den notaris Oniaerts 
voornoemd, west Jan Van Nuten en noord de rentheffers. Verkregen bij koop tegen Jan 
Dirckx en Anna Vervoort. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 6         14 april 1784 
 
Testament: In nomine Domini amen 
 
Zij kennelijk en igelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat in het jaar 1784 op den 14de april voor mij notaris en getuigen compareerden Peeter 
Neijens en Maria Catharina Van Hout ingezetenen van Olen, ten gehuchte van Hesewijk 
den comparant liggende ziek te bed en de comparante met ons gaande en staande, welke 
comparanten verklaarden bij deze gemaakt te hebben deze tegenwoordige akte van laatste 
wille. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
uitvaart naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen bestaande alleen in haave hebben zij gelaten 
en gemaakt aan elkaar in vollen eigendom met expresse last ingeval van de 
testateurs vooraflijvigheid dat zij testatrice zal gehouden zijn aan de kinderen des 
testateurs verwekt in eerste huwelijk te laten volgens de legitieme portie in hun 
vaderlijke nalatendheid dezelfde daarmede excluderende tot dien dat aan de 
testateurs dochter bij naam Dimphna Neijers zal moeten betaald worden een som 
van dertig guldens. 

 
- Revocerende alle testamenten hieraan contrarie willende hij testateur in geval van 

de voorzegde Dimpna Neijers in pupillaire ouderdom kwam te overlijden dat het 
legaat aan haar gemaakt bij deze zal komen te cesseren ten behoeve van de 
andere kinderen. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize des testateuren, ter presentie van Geeraert 
Verbiest en A. J. Oniaerts als getuigen. 
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Akte N° 7         15 april 1784 
 
Op heden den 15de april 1784 compareerde voor mij notaris en getuigen Philippus Helsen 
in huwelijk met Anna Catharina Van Houdt, als van dezelfde man en voogd en 
nabeschreven geautoriseerd en door welke hij verklaarde te zullen aggreëren en Peeter Jan 
Van Hout jongman. Den eersten comparant inwoner van Zoerle Parwijs en den tweeden van 
Tongerlo, welke comparanten verklaarden dat uit hoofde van hun ouders Jan Van Hout en 
Maria Helsen zijn competerende drie verschillende percelen van erven gelegen onder de 
jurisdictie van Tongerlo en Westerlo en gemerkt de voorzegden tussen hun comparanten en 
mededeelhebbers indevies worden bezeten voor een vierde part en alvolgens niet zouden 
kunnen gedeeld worden, zo verklaarden ze uit hun gemeenschappelijkheid gescheiden te 
zijn in de voegen navolgende: 
 
Te weten dat aan den tweeden comparant in volle eigendom zal verblijven des eerste 
comparants vrouwe part en deel in al de erfelijke goederen bij hun gemeenschappelijke 
ouders achter gelaten op den last dat dezelfde aan den eersten comparant zal moeten 
uitreiken een ekwivalent van ’t gene voormeld een som van twee honderd en tien guldens 
courant, welke hij eerste comparant alreeds bekende ontvangen te hebben een som van 
honderd en veertig guldens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van 
mij notaris, ter presentie van A. J. Oniaerts en Franciscus de Bakker als getuigen. 
 
De ondergeschreven Anna Catharina Van Hout verklaarde de voorstaande akte te 
aggregeren, lauderen en approberen alsof ze zelf bij het passeren hiervan had present 
geweest. 19 april 1784. 
 
Akte N° 8         22 april 1784 
 
Op heden den 22ste april 1784 voor mij notaris en getuigen compareerde Cornelis Heijlen 
Mertenssone inwoner van Morkhoven, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan 
Peeter Peeters hier present en accepterende zeker perceel weide of beemd gelegen tot 
Morkhoven. Palende oost en noord den acceptant, zuid den heer graaf van Morkhoven, west 
dezelfde. Groot tachtig roeden en dit om en mits een som van twee honderd en negentig 
guldens.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Anthonis Tubax en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 9          15 juni 1784 
 
Op heden den 15de juni 1784, compareerde voor mij notaris en getuigen Elisabeth Wouters 
weduwe wijlen Josephus Heijlen inwoonster van Noorderwijk ter ene zijde en Franciscus 
Meir en Maria Van De Meir gehuwden en inwoners van Herenthout anderzijds, welke eerste 
comparante aan de tweede comparanten verklaarde verhuurd te hebben zeker huis, stal en 
schuur gelijk hetzelfde actueel gebruikt word bij Franciscus Dens met omtrent de zes 
bunders erve insgelijks bij dezelfde in labeur zijnde, uitgenomen twee percelen “ den rouw 
mortel “ en “ de vorste deijlaege “ waartegen aan den huurder zal komen zeker perceel 
genaamd “ den langen reep “. Voor de rest gelijk den actuelen pachter hetzelfde 
bepachterde ... en dat om en mits een som van vier en zestig guldens courant in voorlijf en 
twee en twintig veertelen koren jaarlijks te vergelden. 
 
Item reserveerde de verhuurster een halve zille op “ de campensheijde “ om te bezaaien 
met eekelen ...  
 
Compareerde ten deze mede Dimphna Peeters weduwe Jan Meir inwoonster van 
Noorderwijk de moeder van de huurders, welke comparante verklaarde zich als borg te 
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stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Anthonis Tubax 
en Joseph Meer als getuigen. 
 
Akte N° 42          2 juni 1784 
 
Testament: in nomine Domini amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 2de juni 1784 voor mij notaris en getuigen compareerde Maria Sijmens weduwe 
wijlen Jan Huijskens en alsnu in huwelijk met Peeter Baelens inwoonster van Morkhoven 
welke comparante verklaarde gemaakt en geordonneerd te hebben deze tegenwoordige 
akte van uiterste wille. 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een uitvaart 
en lijkdienst naar staat en conditie ter discretie van haar erfgenamen. 
 

- Dispositie van haar haafelijke goederen maakte zij aan haar kinderen uit het eerste 
huwelijk met wijlen haar man verwekt op last dat dezelfde haar erfgenamen aan 
haar tegenwoordige man Peeter Baelens zullen moeten betalen en laten volgen 
een som van zes en dertig guldens eens en vijf veertelen koren ... in consideratie 
van zijne gedane diensten als om andere doordringende redenen. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize der testatrice tot Morkhoven, ter presentie van 
Peeter De Ceuster en Anthonis Geboers geburen als getuigen. 
 
Akte N° 10          27 juni 1784 
 
Op heden den 27ste juni 1784 voor mij notaris en getuigen compareerde Cornelis Smolders 
inwoner van Herenthout, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van 
Adriaen Boeckx in huwelijk met Anna Catharina Claes inwoner van Morkhoven een som 
van honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen tot “ zelle “ onder 
Herenthout. Oost de heer drossaard Hufkens, zuid Jan Mundelaers, west Jan Baptist 
Tessens en noord ... (leeg). Compareerde ten deze mede Maria Elisabeth Bellens moeder 
van de comparant welke verklaarde haar recht van touchte hetgene waar zij recht op had af 
te staan en zich ook als borg te stellen voor het voorzegde kapitaal. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Adr. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 11          11 juli 1784 
 
Op heden den 11ste juli 1784 voor mij notaris en getuigen compareerden Franciscus Mans 
in huwelijk met Maria Catharina Wilms inwoners van Geel, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Jan Smets en Joanna Mertens gehuwden en 
ingezetenen van Olen een som van twee honderd guldens courant. 
 
Comparant zich verbindende voor de voorzegde som, zijn persoon en goederen, roerende 
en onroerende, waar en op welke plaats gelegen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Cornelis Mans en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Den onder geschrevene bekende ontvangen te hebben van Jan Frans Mans het 
voorstaande kapitaal van twee honderd guldens met den intrest van dien tot op heden 
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datum, consenterende alvolgens in de cassatie derzelfde obligatie daar en alzo met de 
constitutie op alle toonders deze. Actum Olen 6 januari 1796. Joannes Smets. 
 
Akte N° 12          13 juli 1784 
 
Op heden den 13de juli 1784 compareerde voor mij notaris en getuigen Catharina Cluijts 
weduwe Michiel Wilms inwoonster van Olen Tongerlo, welke comparante verklaarde bij 
deze te transporteren al haar haafelijke effecten zo van bedden, koeien runderen, kalveren, 
paard, verkens, bouwgereedschap, ploeg, bijen, kerren etc ... mutsaarts hout, rus, 
uitgenomen haar klederen en lijnwaad, contante penningen en tot dien ook haar obligatoire 
renten, actien, revenuen en kredieten die zij tot haar reserveerde de transportente 
bezaaidheid te velde, zo van weke als van harde granen, sporre en gras, mitsgaders de 
bezaaidheid door de acceptanten en dat aan Peeter Wilms en Michiel Wilms haar zonen 
ten deze present die al hetgene voorzegt alzo in vaste koop aannemen en accepteren om en 
mits een som van elf honderd guldens courant. 
 
Item is geconditioneerd dat de boter voortkomende van de beesten, aangaande van boter en 
melk zullen tussen de transportanten en acceptanten gelijk de kosten van het huishouden 
gemeenschappelijk zijn en blijven tot Bavomisse eerstkomende. Aldus gedaan en 
gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de transportante, ter presentie van 
Peeter Torfs en J. Fr.Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°13          13 juli 1784 
 
Op heden den 13de juli 1784 compareerde voor mij notaris en getuigen Catharina Cluijts 
weduwe Michiel Wilms inwoonster van Olen Tongerlo, welke comparante verklaarde 
verhuurd te hebben zeker haar comparante huis, schuur, stallen en verdere edifitiën gestaan 
en gelegen in het dorp van Olen onder Tongerlo met de annex landerijen, weiden, beemden 
en broekagiën in de voege zij al hetzelfde actueel bewoonde, cultiveerde en gebruikt en dat 
aan haar twee zonen Peeter Wilms en Michiel Wilms ten deze present die hetzelfde in huur 
accepteerden om en mits een som van drie en zestig guldens in voorlijf en één en dertig 
veertelen en een loopen koren Lierse maat. 
 
Compareerde ten deze mede Peeter De Ceuster in huwelijk met Elisabeth Wilms dewelke 
voor zoveel te consenteren aan de bovengemelde verhuurd. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen Tongerlo, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Peeter Torfs als getuigen.  
 
Depost is geconditioneerd dat de huurders na het eindigen der gemeenschap bij de 
transportante der haafelijke en meubilaire effecten gemeld, het verhuurde huis, weiden 
beemden en boekagie zullen mogen gebruiken tot half maart 1785 zonder daarvoor enig 
voorlijf te betalen. 
 
Akte N° 41          24 juli 1784 
 
Op heden den 24ste juli 1784 compareerde voor mij notaris en getuigen Gommarus De 
Kepper oud zes en zestig jaar welke comparant verklaarde zonder inductie van iemand en in 
faveur van justitie om oprechte waarheid en getuigenis te geven ter rekwest van Henricus 
Leirs, dat hij comparant geleden nu omtrent de 19 jaren heeft bewoond en gebruikt zeker 
huis met annex erve alsnu competerende Adriaen De Bruijn, gestaan in het gehucht 
Geerheijen onder den dorp van Olen. Palende het gemelde huis oost de schuur 
competerende Michiel Kenis met dezefde erve, zuid dezelfde Michiel Kenis, west de schuur 
wijlen Jan Bogaerts met het pleintje en ‘S Heerenstraat en noord de gezegde Jan Bogaerts 
als nu zijn erfgenamen. 
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Dat hij gedurende den termijn dat hij het voorzegde huis en annex erve heeft bewoond altijd 
heeft geweten en gezien dat de gebruikers van de schuur competerende Jan Bogaerts en 
nu zijn erfgenamen met kar en paard naar en in die schuur zijn gereden en gegaan door de 
grote deur der zelfde schuur, zijnde actueel alsnog op dezelfde plaats of ingang, zoals 
dezelfde was ten tijde hij comparant het bovengemelde huis bewoonde. 
 
Dat hij comparant nooit heeft gehoord dat aan wijlen Jan Bogaerts of zijn huurders over de 
weg of ingang van zijn schuur langs de opgemelde grote schuurdeur en ingang de minste 
stoornisse of obstakel zou zijn gedaan, ja dat dezelfde altijd met de karre en peerd langs die 
deur heeft gehad haar weg en ingang. Verklaarde hij comparant al hetgene voorzegt alzo 
waar en waarachtig te wezen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts 
en Geeraert Wouters. 
 
Akte N° 43          24 juli 1784 
 
Op heden den 24ste juli 1784 compareerde voor mij notaris en getuigen Peeter Van Dijck 
inwoner van Olen onder de civiele jurisdictie van Tongerlo oud 54 jaar welke comparant 
verklaarde ter rekwest van Henricus Leirs en om de gerechtigde waarheid en getuigenis te 
geven, dat hij geleden nu omtrent de dertig jaar van wijlen Jan Bogaerts en Catharina 
Vermeerbergen in huur heeft aangenomen, bewoond en gebruikt voor een termijn van drie 
jaar zeker huis, schuur, stal met de annex landerijen weiden en beemden, gestaan in het 
gehucht van Geerheijen onder het dorp van Olen, alsnu competerende den rekwirants 
nomine uxoris. 
 
Dat hij comparant gedurende zijne gemelde termijn van huur het gemelde huis, schuur stal 
en annex erven heeft bewoond en gebruikt met alle gerechtigheden en servituten en verder 
op den voet en manieren allen hetzelfde door wijlen Jan Bogaerts en Catharina 
Vermeerbergen aan hem bij condities in huur was uitgegeven. Dat hij comparant zonder 
iemand te moeien of gedogen altijd vredelijk met kar en paard en andersints naar en in de 
schuur van het voorzegde huis heeft gereden en gegaan langs den weg en door de grote 
deur der gezegde schuur, welke actueel nog is op dezelfde plaats of ingang. Steeds 
gebruikende dezelfde schuur en altijd zo wegende en gereden en ten tijde van de zomer zijn 
boekweit rijp zijnde altijd op de plaatse zijnde voor de meer gezegde grote schuurdeur, 
dezelfde heeft uit gedorst, alles vredelijk en zonder van hem met wie ook zij enig de 
alderminste stoornisse of obstakels te hebben ontmoet. Verklarende alzo deze getuigenissen 
waarachtig te wezen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Gommarus De 
Kepper. 
 
Akte N° 44          24 juli 1784 
 
Op heden den 24ste juli 1784 compareerde voor mij notaris en getuigen Adriaen De Ceuster 
weduwnaar wijlen Elisabeth Helsen, inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Geeraerd De Ceuster zijn zoon zeker zijn 
comparant huis, stal en schuur gestaan tot Oosterwijk, actueel bewoond bij Cornelis 
Peeters, met den hof en binnenblok groot omtrent een half bunder.  
 
Item een perceel gelegen achter het huis van Jan Andries Gebruers groot drie zillen. Item 
een perceel genaamd “ het bunders “ groot omtrent de twintig roeden, allen gelegen tot 
Oosterwijk. Item een perceel dries gelegen tot ILLe en een perceel beemd genaamd “ den 
steenbempt “. Item een perceel dries gelegen aan “ den groenen heuvel “ en tot slot een 
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perceel heide genaamd “ de oolensche heide “ en dat om en mits een som van vijf en 
twintig guldens in voorlijf jaarlijks en negen veertelen koren Lierse maat. 
 
Item aan (Jan) Ferdinand Goossens present en in huur accepterende zeker perceel erve 
genaamd “ het kruijsblok “ groot een half bunder. Item een perceel erve groot drie zillen 
gelegen achter het bos van den Dispensier van Tongerlo. Item een perceel erve genaamd  
“ het ven blok “ groot ander halve zille. Item een perceel dries gelegen tot ILLe, genaamd  
“ paepe hijde “ groot een half bunder. Item twee percelen heide, het ene genaamd “ de 
ilsche heijde “ en de andere “ het hoog licht “ en dat om en mits een som en kwantiteit van 
acht en een halve veertelen koren jaarlijks. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Jan Baptist Wijnants en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N° 14          24 juli 1784 
 
Op heden den 24ste juli 1784 compareerde voor mij notaris en getuigen Jan Van Bijlen in 
huwelijk met Maria Govaerts inwoners van Schobbroeck, welke comparant verklaarde na 
onderlinge afrekening en likwidatie gedaan met Jan Baptist Dils, daaronder begrepen de 
notariele rente constitutie door den comparant ten behoeve van hem Jan Baptist Dils 
verleden, alsnog financieel schuldig te zijn een som van honderd en vijftig guldens courant, 
voor welke som hij comparant an den voorzegde Jan Baptist Dils bekende een jaarlijks 
rente van zes guldens vijftien stuivers en alzo à rate van vier guldens en tien stuivers 
procent.  
 
Comparant stelde hiervoor speciaal tot pand zijn comparants kindsgedeelte zo van vaderlijke 
als moederlijke zijde, zijnde hetzelfde bij de dood van wijlen zijn moeder beneffens zijn broer 
op hem gesuccedeerd, gelegen tot Schobbroeck, Daemseijnde als elders. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en 
Peeter Heijlen als getuigen. 
 
Akte N° 15          26 juli 1784 
 
Op heden den 26ste juli 1784 voor mij notaris en getuigen, compareerde Geeraerd Wouters 
weduwnaar Anna Van Bijlen en Elisabeth Wouters zijn dochter welke comparanten 
verklaarden verhuurd te hebben aan Joanna Van Bijlen weduwe Adriaen Coolkens 
inwoonster van Olen. Eerst “ de spaege “. Item “ de geerheijde “. Item “ het achterste 
kerstens “. Item het geheel huisblok. Item “ het groot mertens “. Item “ den heijcant  
dries “. Item “ den slooten dries “. Item en tot slot “ de hooge heijde “ gelegen onder Geel 
en dat om en mits de kwantiteit van dertien veertelen koren jaarlijks en tien guldens in 
voorlijf. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter Van Dijck en Gommaris De Kepper. 
 
Inliggende folio: 
Den onderges. verklaert verhuert te hebben aen Joanna Van Bijlen wed. Adriaen 
Coolkens voor den tijd van drij jaeren ingegaen half meert lest leden seker parcheel wijde  
“ de meire “ genaemt en dat voor de somme van elf guldens en vorders op de conditie van 
verhuringe tuschen partijen aengegaen op 26 juli 1784. Actum 9 december 1788. Geeraert 
Wouters, Joanna Van Beijle. 
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Akte N° 45           1784 
 
Alzo kwestie en geschil was ontstaan tussen Adriaen De Bruijn ter ene zijde en Henricus 
Leirs ter andere zijde over zekere weg naar de schuur van den voorzegde Henricus Leirs 
over een pleintje of openbare plaats palende tegens de gemelde schuur ter ene en den huize 
van den voorzegde Adriaen De Bruijn ter andere zijde gestaan en gelegen te gehuchte van 
Gerhijden onder Olen, tot zo ver daar over wegende voorzegde Henricus Leirs rekwest was 
gepresenteerd in de Souvereine Raad van Brabant, bij hetwelke op’t einde der zelfde 
rekwest geconcludeerd was ten einde den Souvereine Hove zoude gelieven gediend 
geweest te hebben maintenerende den suppliant in zijn processe van week naar ende inde 
gemelde schuur te ordonneren aan den voorzegde Adriaen De Bruijn van alle beletsel en 
obstakels ter contrarie aangewend te repareren en te staken met condemnatie in de kosten, 
welk rekwest belast zijnde met communicatie aan partije gedaan zijnde den 2de dezer door 
Du Frene beschreven.  
 
Zo is op heden den 4de augustus 1784 voor mij J. Fr. Oniaerts notaris tot Olen residerende 
present getuigen gecompareerd de voorzegde Adriaen De Bruijn inwoner van Olen, welke 
comparant aanmerkte des suppliants gefondeertheid in zijn conclusie op het einde van het 
rekwest venue en cours genomen en om verdere kosten te voorkomen, verklaarde in des 
suppliants genomen conclusie te condescenderen zijnde dezelfde comparant nopende de 
kosten derzelfe procedure met den gemelde Henricus Leirs hier present en mede 
comparerende mede over de voorzegde tweede comparant gerechtigheid op het gemelde 
plijn getransigeert en de manieren na volgende: 
 

- Dat de kosten over de voorzegde zaak gerezen, door de partijen zullen betaald 
worden half en half. 

- Dat den eersten comparant tussen heden en kerstmis eerstkomende de wettige 
struiken die hij rondom der tweede comparants schuur heeft geplant zal moeten 
moveren, in de voegen dat den tweeden comparant zijn weg naar de voorzegde 
schuur door hem zelf af zijn huurder liberlijk gelijk ook zijn verdere gerechtigheden 
zal houden en bezitten nu en ten eeuwige dage. 

- Dit verklaarden partijen te wezen hun akkoord en transactie, waarmede de 
geroerde kwestie komt te cesseren. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presnetie van J. 
Fr. Wuijts en Adriaen Thoremans als getuigen. 
 
Akte N° 16         17 augustus 1784 
 
Testament:  In nomine Domini amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij aan ieder dat op 
heden den 17de augustus 1784 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Wuijts en 
Catharina Aerts gehuwden en ingezetenen van Tongerlo, beiden gezond van lichaam, 
welke comparanten welke verklaarden bij deze gemaakt te hebben deze tegenwoordige akte 
van laatste wil. 
 

- 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 hun haafelijke effecten aan 
elkaar maakten in volle eigndom en aangaande hun erfelijke goederen daarvan 
verklaarden zij aan de laatst stervende de volle touchte en gebruik en den 
eigendom aan hun kinderen of descendenten bij representatie op den last dat de 
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laatst levende aan hun kinderen zuouden betalen een som van twintig guldens voor 
en in de plaats van hun legitieme portie der haave, welke som de testateuren 
verklaarden dat hun drie getrouwde kinderen bij naam Barbara Wuijts, Joseph 
Wuijts en Maria Elisabeth Wuijts alreeds rijkelijk hebben genoten. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Adr. Joseph Oniaerts en Joannes Mattheus Sannen getuigen. 
 
Akte N° 17         1 september 1784 
 
Op heden den 1ste september 1784 compareerde voor mij notaris en getuigen Peeter 
Josephus Pauwels Peeterssone, inwoner van Oevel, welke comparant verklaarde 
getransporteerd te hebben aan Peeter Jan Struijf en Elisabeth Dens gehuwden 
ingezetenen van Noorderwijk zeker een perceel weide gelegen onder de jurisdictie van 
Noorderwijk, groot omtrent een half bunder. Palende oost en zuid P. M. Soeten, west juff. de 
weduwe van den heer drossaard Schellens en noord Geeraert Bertels op den comparant bij 
de dood van wijlen zijn ouders die hetzelfde perceel bij koop hadden verkregen tegen 
Lambertus Peeters inwoner van Lichtaart verstorven en aan dezelfde bij scheiding en 
deling tegen zijn consoorten bevallen en zijnde dit transport geschied om en mits een som 
van vijf honderd en vijftig guldens courant ten betalen en te voldoen ten dage der 
goedenisse. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Jan Van 
Looij en Franciscus Verdonck als getuigen. 
 
Akte N° 46         27 augustus 1784 
 
Op heden den 27ste augustus 1784 compareerde voor mij notaris en getuigen Adriaen 
Mettheijs in huwelijk met Catharina Lanen inwoners van den gehuchte van Oosterwijk 
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn huis, schuur, stallingen met de 
annex landerijen en weiden, gestaan en gelegen op “ het deckx eijnde “ tot Oosterwijk zoals 
het actueel in huur gebruikt wordt bij Hendrick Wenderickx, behoudens dat den verhuurder 
daaruit zuidwaarts is nemende zeker perceel beemd of weide genaamd “ het broeckxken “ 
gelegen in de Broeckackers gronde van Oosterwijk in Deckxeijnde naar de Voort Capelle en 
dat aan Adriaen Govaerts en Dimphna Boeckx beiden gehuwden en ingezetenen van 
Oosterwijk en present en deze huur accepterende om en mits een som van vijf en dertig 
guldens in voorlijf en zestien veertelen koren en twee veertelen boekweit Lierse maten. 
 
Depost is alsnog geconditioneerd dat de verhuurder aan hem is houdende ende tot zijn 
profijt reserverende zeker perceel land met het driesken van voren daartegen aan gelegen, 
omtrent de Voort capelle onder Westerlo. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en Peeter Heijlen als getuigen. 
 
Akte N° 18         2 september 1784 
 
Op heden den 2de september 1784 compareerde voor mij notaris en getuigen den Mr. 
Jacobus Wilms ingezetene van Noorderwijk, welke comparant verklaarde verhuurd te 
hebben aan Jan Baptist Van Lommel en Susanna Verdonck gehuwden, present en de 
huur accepterende zeker zijn comparante hofstede met de landerijen, weiden, heiden en 
beemden gestaan en gelegen tot Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo zo en gelijk hetzelfde 
actueel in gebruik is bij Jan Joseph Verstappen die alhier present van zijn huur is 
desisterende en dat om en mits een som van zes en vijftig guldens in voorlijf jaarlijks en vijf 
en twintig en een halve veertelen koren te vergelden volgens het spijker van Lier. 
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Den huerlinck zal jaerlijx moeten leveren vijf loopen en een quaert evie in de abdije van 
Tongerloo en vijf quaert coren aen de kerke van Oolen sonder corten ...  Den huerlinck zal 
sonder corten als voren moeten leveren aen den verhuerder een vierendeel gesonken 
botermelk met een coppel kiekens in den Bamus tijd jaerlijx en zal ook moeten bijeen voeren 
alle het schaerhout dat den verhuurder noodig heeft ...  
 
Compareerde ten deze mede Jan Van Nuten inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo, welke 
comparant verklaarde zich als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Noorderwijk, present Jan Joseph Verstappen en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 19         4 oktober 1784 
 
Testament:  In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 4de oktober 1784 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Daems en 
Theresia Verstrepen, gehuwden en ingezetenen van Plassendonck onder Noorderwijk, den 
comparant gezond van lichaam en zij comparante liggende ziek te bed, welke comparanten 
verklaarden bij deze te maken hun tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
uitvaart naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen hebben zij testateuren al hun haafelijke 
effecten aan elkaar gemaakt in volle eigendom en latende aan de laatst stervende 
van hun beiden de volle touchte en gebruik van hun erfelijke goederen op last aan 
de langst levende te houden hun kind of kinderen van hun beiden geprocureerd te 
alimenteren tot den ouderdom van vijf en twintig jaar om dan aan hen te geven 
hunne legitieme portie der haave. 

Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van den testateur, ter presentie van Joseph 
Meir en Jan Stijnen beide als geloofwaardige getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 20a         4 oktober 1784 
 
Op heden den 4de oktober 1784 compareerde voor mij notaris en getuigen Henderick De 
Backer en Maria Elisabeth Haeseldonckx beiden gehuwden en ingezetenen van Zammel, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Verheijen 
Henderickxsone inwoner van Olen, een som van drie honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker zijn huis met aangelegen erve gestaan en gelegen 
tot Zammel jurisdictie van Geel. Palende oost de kerke erve van Zammel, zuid den heer 
Marchand, west een straatje en noord ’S Heerenstraat en tot dien den comparants vrouwe 
kindsgedeelte gelegen tot Zammel en onder Geel. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. F. Wuijts en A. J. Oniaerts als 
getuigen. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Henrickus De Backer de 
voorzegde kapitale som van drie honderd guldens met den intrest van dien tot op heden 
datum, deze consenteerde alvolgens in de cassatie der voorstaande obligatie. Actum Olen 9 
maart 1791. J. B. Verheijen. 
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Akte N° 21         5 oktober 1784 
 
Op heden den 8ste oktober 1784 voor mij notaris en getuige compareerde Joannes Vinckx in 
huwelijk met Anna Catharina Hermans inwoners van Vorselaar, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Peeter Franciscus Van Leemput koster van Nijlen 
een som van honderd en vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand met consent van zijn vrouwe, blijkens schriftelijke last 
alhier gevoegd, zeker perceel erve gelegen tot Schobroeck onder Westerlo, groot ... (leeg). 
Palende oost, zuid, west en noord ... (leeg). Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Noorderwijk, ter presentie van Peeter Cuijpers en Jan (Baptist) Heijlen als getuigen. 
 
Inliggende folio: 
ik ondergetekende Anna Catharina Herremans consentere in de belastinge van mijn goed 
met twee hondert en vijftig guldens courant gelt aen Peeter Franciscus Leemput tot teeken 
der waerheijt heb ik dit onderteekent ter presentie van dese twee ondergnoemde getuigen 
den 5 oktober 1784. Josephus Vekemans en Jan Baptist Casteels als getuigen. 
 
Akte N° 22         4 november 1784 
 
Testament:  In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van codicille kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 4de november 1784 voor mij notaris en getuigen compareerde Anna Maria 
Verschueren weduwe Adriaen Goovaerts actueel inwoonster van Morkhoven, enigszins 
onpasselijk, welke comparante verklaarde te lauderen en te approberen haar conjunctief 
testament met wijlen haar man gemaakt en gepasseerd voor wijlen den notaris Eg. Oniaerts 
binnen Olen in het jaar 1774 en voegende bij deze haar codicille als volgt: 
 

- Eerst wilde en begeerde zij codicillatrice dat na haar dood haar erfgenamen zal 
betaald worden aan Adriaen Van Opstal en zijn huisvrouw bij dewelke zij nu 
actueel is wonende een som van twee honderd guldens courant en dit als 
vergelding voor hun goede diensten tijdens haar ziekte en ouderdom bij dag en 
nacht genietende en tot dien dat dezelfde erfgenamen na haar dood zullen laten 
haar opgemaakt bedde met peul en kussens en dit in consideratie en vergelding 
als voor. 
 

- Item maakte zij codicillatrice aan dezelfde haar zilveren hoofd ijzer, haar beste 
schort en een katoenen voorschoot en haren koperen koijketel en de rest van haar 
klederen wilde en begeerde zij na haar dood zullen volgen aan haar dochter in 
huwelijk met Geeraert Taijmans en dit om redenen haar moverende. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven voor het bedde der codicillatrice, ter 
presentie van Martinus Vermeerbergen en Michiel Carsens (Michael Carsena) geburen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 46         12 november 1784 
 
Testament:  In nomine Domini Amen 
 
Kennelijk zij aan ieder bij den inhoud van deze openbare instrument van testament dat op 
heden den 12de november 1784 voor mij notaris en getuigen compareerde Anna Ven, 
huisvrouw van Jan Haeseldonckx, ziek van lichaam, welke comparante bekende gemaakt 
te hebben deze tegenwoordige akte van laatste wille. 
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- Willende dat na haar dood van waarde zij en achtervolgt te worden daar zij als 
testament codicille gift onder levenden of op zodanige manieren als hetzelfde best 
zou kunnen subtineren ...  
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart naar staat en conditie ter discretie van haar na te noemen erfgenamen, en 
willende dat op den dag van haar uitvaart gedaan te worden den dienst gelijk men 
hier gewoon is met een gelezen mis. 

 
- Dispositie van haar tijdelijke goederen heeft zij gemaakt aan haar man Jan 

Haesendonckx en ingeval haar man voor haar kwam te overlijden dat haar 
gemelde goederen zullen gaan aan haar vrienden ab intestato. 

Aldus gedaan ten woonhuize der testatrice, ter presentie van A. J. Oniaerts en Peeter 
Bulckens geburen als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 23         17 december 1784 
 
Testament:   in den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 17de december 1784 voor mij notaris en getuigen; compareerden Martinus 
Verachtert en Christina Helsen gehuwden en ingezetenen van Oevel, hij comparant 
liggende ziek te bed en zij comparante in goede dispositie met ons gaande en staande, 
welke comparanten verklaarden gemaakt en geordonneerd te hebben deze tegenwoordige 
akte van laatste wil: 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie der discretie van de laatst levende van hun 
beiden en laatste als laatst levende hetzelfde der discretie van hun na te noemen 
erfgenamen. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij eerst disponeren al hun 
haafelijke effecten die zij hebben gelaten en gemaakt aan elkaar in volle eigendom 
en aan de laatst levende van hun beiden de volle touchte en gebruik der erfelijke 
goederen en den eigendom aan hun wettige kinderen of descendenten op last aan 
de laatst levende hun kinderen te samen verwekt te alimenteren, tot een 
behoorlijke ouderdom en dan aan hen te betalen een som van tachtig guldens mits 
deze verklarende dat hun zoon Jacobus Verachtert reeds rijkelijk heeft genoten ... 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize en voor het ziekenbed van den 
testateur, ter presentie van Jan De Bruijn en Peeter Wouters geburen als getuigen ten deze 
aanzocht. 
 
Akte N° 47         17 december 1784 
 
Alzo kwestie, geschil en moeilijkheden stonden te gereizen tussen Merten Verstappen, 
Amand Verstappen, Jan Soeten in huwelijk met Barbara Verstappen en Peeter Veraert in 
huwelijk met Anna Catharina Verstappen, allen erfgenamen van Franciscus Verstappen 
ter ene zijde dezelfde hun gezamenlijk en ieder voor hun in’t bijzonder sterk makende voor 
hun consoorten, mede erfgenamen van de voorzegde Franciscus Verstappen en Maria De 
Winter weduwe wijlen van de voorzegde Franciscus Verstappen ter andere zijde over en 
ter zake van de nalatendheid wijlen Catharina Meir die moeder was van de voorzegde 
Franciscus Verstappen, zo verklaarden de voorzegde comparanten voormeld daarover met 
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ter minne geconvenieerd te zijn met Jan Douwen, zoon van wijlen Maria De Winter die zich 
voor dezelfde deze sterkmakende en hier mede compareerde. 
 
Dat aan de eerste comparanten cum suis zal blijven in volledige eigendom alle haafelijke als 
erfelijke goederen die op de voorzegde Franciscus Verstappen na de dood van wijlen Dilis 
Verstappen als bij degene van Catharina Meir gehuwden als zij leefden zijn gesuccedeerd, 
zonder dat de voorzegde Maria De Winter daar enige actie daaraan kan pretenderen, hetzij 
in touchte, eigedom of iets anders ...  
 
Dat integendeel aan de voorzegde Maria De Winter zullen zijn en blijven in eigendom alle 
haafelijke als erfelijke goederen die zij met wijlen den voorzegde Franciscus Verstappen 
gezamelijk in bezit hadden zonder dat zij de eerste comparanten daar ooit enige pretentie 
zullen kunnen formuleren. 
 
Dat de eerste comparanten zullen profiteren de klederen en het lijnwaad gediend tot ten lijve 
van Franciscus Verstappen waarvoor zij ook zullen moeten dragen zonder kost of last van 
de voorzegde Maria De Winter al de uitvaart- en begrafeniskosten, mis en pieuse werken en 
dat Maria De Winter aan de eerste comparanten zal moeten opleggen en betalen een som 
van vijf en negentig guldens.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen.  
 
De ondergetekenden bekenden ontvangen te hebben van Jan Douwen betalende voor zijn 
moeder de som van vijf en negentig guldens ten deze vermeld. Actum 20 maart 1785. 
Amandus Verstappen, Peeter Verhaerdt en Joannes Soeten. 
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- Rijksarchief Beveren, afdeling Antwerpen toegansnummer R02, Notarissen van Olen 
en hun bewaarde gegevens. Notaris Egidius Oniaerts Minuutakten 1739 – 1776 en 
notaris Joannes Franciscus Oniaerts 1776-1800, 1 deel 53 mappen. Map 6011 tot en 
met map 6026. 

 
- Digitaal archief Notariaat Olen: Jos Laenen (digitale foto’s genomen voorjaar 2014) 

 
- 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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