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Akte N°            23 april 1785 
 
Testament:   In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van dezen openbaren instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 23ste april 1785 voor mij notaris en getuigen, compareerde Peeter Wilms 
Michielssone inwoner van Olen, enigszins onpasselijk liggende te bed, welke comparant 
verklaarde gemaakt en geordonneerd te hebben deze tegenwoordige acte van uiterste wil. 
 

- Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke en gepermitteerde uitvaart naar staat en conditie en dat na zijn aflijven 
zouden gecelebreerd worden voor honderd en vijftig guldens missen van 
requiem, waar voor honderd zullen moeten gecelebreerd onmiddellijk na zijn 
afsterven en voor vijftig guldens na het afsterven van zijn testateurs moeder tot 
lafenis van haar ziel. 
 

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen waarvan hij eerst de haafelijke effecten 
verklaarde te maken aan zijn broer Michiel Wilms in volle eigendom, op last 
van aan zijn zuster in huwelijk met Peeter De Ceuster een som van honderd 
guldens courant te betalen en zes veertelen koren eens en aangaande zijn 
erfelijke goederen daarvan maakte hij de touchte en gebruik aan zijn moeder 
Catharina Cluijts gedurende haar leven en den eigendom aan zijn zuster en 
broer ieder voor de juist helft, op last dat zij moeten dragen en betalen de 
hiervoor gestelde missen en uitvaart kosten. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor den bedde van den 
testateur, ter presentie van Peeter Torfs en Joseph Vervoort geburen als getuigen. 
 
Akte N° 55            27 april 1785 
 
Testament:  In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 27ste april 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Anna Catharina 
Verwimp en Guilliam Vande Putte, gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, zij 
comparante liggende ziek te bed en hij comparant gezond van lichaam welke comparanten 
verklaarden bij deze gemaakt en geordonneerd te hebben deze hun tegenwoordige acte van 
laatste wille. 
 

- Willende 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. 
 

- Dispositie van hun haafelijke effecten, maakten zij aan elkaar in volle eigendom 
en latende en maakten de eerst stervende aan de laatst levende de volle 
touchte en gebruik van hun erfelijke goederen in hun verder leven en den 
eigendom aan hun wettige kinderen alles op last dat de langst levende zal 
gehouden zijn hun kinderen samen verwekt eerlijk op te voeden tot ze gekomen 
zijn tot een behoorlijke ouderdom en hun dan zijnde in twee in getal te betalen 
een som van honderd guldens courant eens. 

Not. 6027 : 1785  
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize en voor den bedde der 
testatrice, ter presentie van Franciscus Bruijnseels en Peeter Verh(e)ijen beiden inwoners 
van Noorderwijk als getuigen. 
 
Akte N° 34             8 mei 1785 
 
Op heden den 8ste mei 1785 compareerde Peeter Corthout inwoner van Morkhoven, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Bellens inwoner van 
Lancom onder Noorderwijk een som van vijftig guldens. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker zijn vrouwe kindsgedeelte op haar verstorven en 
gedevolveerd met het sterven van haar vader, gelegen tot ILLe onder Tongerlo. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. 
Wuijts en Jan Haesendonckx als getuigen. 
 
Akte N° 36            18 mei 1785 
 
Op heden den 18de mei 1785 voor mij notaris en getuigen, compareerde Jan Van Opstal zo 
in eigen naam als in kwaliteit van wettige voogd over het minderjarige kind van Anthonius 
De Bal daar moeder van was Dimphna Govaerts naast Adriaen Heijlen als voogd uit de 
wet van de gemelde wees. Item Adriaen Van Opstal en Geeraerd Taijmans in huwelijk met 
Catharina Govaerts alhier mede comparerende en haar man hierin autoriserende. Allen 
kinderen en erfgenamen wijlen Anna Maria Verschueren, welke comparanten zo in eigen 
naam als in kwaliteit van voogden over het gemelde minderjarig kind verklaarden publiekelijk 
aan de meest biedende verkocht te hebben de hierna te specifiëren indiviso en 
gemeenschappelijk gronden.  
 
Dat te weten eerst zeker perceel land gelegen onder Olen groot twee honderd vijftig roeden. 
Palende oost de straat gaande van Olen naar “ de weefheijde “, zuid Peeter Jan Struijf west 
de wezen wijlen Guilliam Verachtert en Maria Anna Anthonis en noord de kinderen Peeter 
Peeters waarvan koper is gebleven Peeter Bellens om en mits een som van twee honderd 
vijftien guldens courant. Item en ten tweede zeker perceel hooiwas gelegen op “ den mos 
bergh “ onder Geel groot vijf en zeventig roeden. Palende oost de erfgenamen Peeter 
Boeckx, zuid de erfgenamen Wilm Verboven tot Lichtaart, west ... (leeg) en noord de 
nakinderen wijlen Peeter Heijlen, waarvan koper is gebleven Jan Laenen om en mits een 
som van honderd en vijf en dertig guldens courant. Item en tot slot zeker perceel hooiwas 
gelegen op “ den hairzack “ onder Olen, groot honderd en dertig roeden. Palende oost Jan 
De Buscher erfgenamen, zuid Peeter Verlinden, west Merten Van De Weijer en noord de 
Nete, van welke partije koper is gebleven Peeter Bouwen, om en mits de som van drie 
honderd en twintig guldens courant.  
 
Dit alles breder uitgeschreven in de publieke condities van verkoop daarvan gehouden door 
den notaris J. F. Oniaerts op den 21ste april. Verklarende de voorzegde Jan Van Opstal als 
voogd der voornoemde wees ten effecte voorzegt te gebruiken de permissie en autorisatie 
aan hem verleend bij de wethouders van Olen op datum 18 mei 1785 bij marginale appostille 
gevolgd op het rekwest aan hun ten dien einde gepresenteerd ondertekend J. B. Soeten. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, present J. Fr. 
Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen.  
 
Inliggende akte: 
Aan de meijer en schepenen des dorps en graafschap Olen, als oppermomboiren over alle 
wesen onder hun district. Wij Peeter Helsen, Adriaen Heijlen schepenen van den 
graafschap Olen gelet hebbende op den dispositieven der autoriseren den suppliant om de 
kopers in de goederen naarder geroerd te goeden, vestigen en erven en ten dien effecte te 
doen den eed de non mortisatione, dienvolgens agreerende de alreeds gedane verkopingen 
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met macht van de kooppenningen pro parte der weezen onder zijne kwitantie te ontvangen 
mits daarvan voor ons des aanzochts zijnde, doende pertinente rekening bewijs en 
reliquatium in Collegio scabinerium 18 mei 1785. Joannes Baptist Soeten. 
 
Rekening uittreksel van Jan Van Opstal alhier in origineel. Vertoond Jan Van Opstal voogd 
over het minderjarig kind van Anthonius De Bal daar moeder afwas Dimphna Goovaerts, 
dat aan de bovengemelde wees ... etc 
 
Akte N° 57            14 mei 1785 
 
Op heden den 14de mei 1785 voor mij notaris en getuigen, compareerde Elisabeth Van 
Oustaijen weduwe Franciscus ’t Sijen, item Jan Baptist Van Oustaijen en Peeter Van 
Hove beiden voogden over de wezen wijlen Franciscus ’t Sijen en Elisabeth Van 
Oustaijen. Item Anna Catharina Sijen bejaarde dochter en voor zoveel nodig bijgestaan 
van de voorzegde voogden allen ter ene en Philippus De Vos in huwelijk met Maria 
Elisabeth Sijen ter andere zijde.  
 
Welke eerste comparanten gezamenlijk verklaarden aan de tweede comparanten # present 
en accepterende verhuurd te hebben zeker huis gestaan alhier in het dorp van Olen met hof, 
stallen en schuur ook met al de landerijen weiden, heiden en beemden zo en gelijk de eerste 
comparante hetzelfde tot hiertoe heeft bewoond en bepachtert en dat om en mits een som 
van zeventig guldens in voorlijf jaarlijks en achttien veertelen koren goed leverbaar Lierse 
maat. 
 
Item heeft den huurder aenveert drij zillen een halve ledig land ’t welke hij in’t afscheiden zal 
moeten ledig laeten gelijk ook een half bunder besaijt met claever ... Item reserveert de 
verhuerderesse ’t haeren behoeve seker parcheel bosch gelegen op “ de deupt “ en een 
parcheel bosch gelegen tot Morckhoven ... Item reserveert de verhuerderesse tot haer 
gebruik de keldercaemer ... Item zal den huerlinck moeten doen wasschen alle het lijnwaert 
van de verhuerderesse ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Christiaen Cools en Martinus 
Boonaerts als getuigen. 
 
De voorstaande condities werd door de ondergeschreven partije hernieuwd voor een termijn 
van zes consentieve jaren waarvan het eerste zal ingaan half maart 1791 op den voet als in 
dezelfde condities, zo nochtans dat den huurder zal moeten leveren vijf honderd walmen 
schutstrooi in plaats van vier en dat na de dood van de verhuurster haar ongehuwde 
kinderen op de kamer bij haar bewoond wordende, ook zullen mogen wonen en profiteren al 
hetgene de verhuurster aldaar geprofiteerd heeft en dat zo lang zij ongehuwd zullen wezen. 
Actum Olen 7 mei 1790, present Elisabeth Van Oustaijen, Philippus De Vos. Peeter Meir 
en J. Fr. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 35            18 mei 1785 
 
Op heden den 18de mei 1785 compareerde voor mij notaris en getuigen Jan Van Opstal als 
geëede voogd over het enig minderjarig kind van Anthoon De Bal daar moeder van was 
Dimphna Govaerts ten deze bijgestaan met Adriaen Heijlen als gekozen voogd uit de wet 
van Olen over de gezegde wees ter ene. Gerard Tuijmans in huwelijk met Catharina 
Govaerts hier mede comparerende ter andere zijde, welke comparanten na deductie van 
een zesde part, de voorzegde Jan Van Opstal in eigen naam naast Adriaen Van Opstal 
zijn broer voor hunne legitieme portie competerende belopende te samen de gezegde 
legitiemen ter somme van vier honderd en zestien guldens, ook na aftrek aan de som van 
twee honderd guldens aan de voorzegde Adriaen Van Opstal bij prelegaat gelaten en 
gemaakt bij testamentaire dispositie van wijlen Anna Maria Verschueren verklaarden 
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onderling gedeeld en gepartigeerd te hebben in twee egale parten of delen, de penningen 
voortgekomen van de drie verkochte percelen van erven belopende conform de publieke 
condities van verkoop daar van gehouden door notaris J. Fr. Oniaerts op 20 april 
laatstleden. 
 
Depost werd alhier nog toegevoegd een som van honderd en zes guldens over een obligatie 
gestaan hebbende ten last der wezen wijlen Peeter Verstappen, ook alsnog over betaalde 
intresten van twaalf guldens en zeventien stuivers. Item en tot slot een rente obligatie van 
twee honderd en vijftien guldens staande tot Meerbeeck, nagelaten bij wijlen Adriaen 
Govaerts. Belopende dienvolgens het te verdelen kwantiteit ter som van twee duizend en vijf 
en negentig guldens, hetwelke werd verdeeld in twee egale parten. 
 
In den eersten is aan Jan Van Opstal voor en ten behoeve van zijn voorzegde wees 
aangeschreven eerst een obligatie van drie honderd guldens courant ten last van Peeter 
Rits tot Zoerle Parweijs gepasseerd voor den notaris Jan Baptist Soeten. Item een 
obligatie van vier honderd guldens courant ten laste van Willem Helsen en Elisabeth Van 
Leuffel tot Zoerle gepasseerd als voor. Item een obligatie van twee honderd vijftien guldens 
staande ten laste van Franciscus Strobants onder Meerbeek gepasseerd voor wijlen den 
secretaris en notaris Halloint. Item een obligatie van twee honderd guldens ten laste van 
Joseph Verbraeken en Maria Vekemans gepasseerd voor notaris Jan B. Soeten. Item en 
tot slot een obligatie van vijftig guldens courant tot last van Peeter Deckers tot Oevel. Heeft 
hiermede de gemelde wees haar gerecht part mits een egalering van de voorzegde Gerard 
Taijmans opleggende de som van zeventien guldens en tien stuivers. 
 
Item is aan Gerard Tuijmans en Catharina Govaerts zij huisvrouw aangeschreven eerst 
een obligatie van twee honderd guldens ten last van Peeter Govaerts tot Oosterwijk. Item 
een obligatie van drie honderd guldens staande tot van hem dividend. Item een som van zes 
honderd en dertig guldens voortkomende uit de verkochte goederen, genoten obligaties, 
intresten en contante penningen hiervoor breder vermeld. Item en tot slot een som van 
zeventien guldens en tien stuivers over den opleg hiervoor gemeld. 
 
Dat alzo Jan Van Opstal en ook Adriaen Van Opstal aan de bovengemelde wees en 
Gerard Tuijmans nomine uxoris als erfgenamen wijlen Adriaen Govaerts en Anna Maria 
Verschueren, ieder zijn geldende een obligatie van twee honderd guldens, zo werd aan 
dezelfde alhier geremitteerd en gekweten in betaling van hun legitieme portie hiervoor 
beroepen. De intresten zijn tussen partijen gemeen gehouden tot Lichtmis 1786, waarin Jan 
Van Opstal en Adriaen Van Opstal ook gerechtigd zijn voor een zesde part.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Fr. Wuijts en Adrianus Josephus Oniaerts als getuigen.  
 
Akte N° 58            21 mei 1785 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Franciscus De Bakker in huwelijk met 
Maria Ooms zo in eigen naam als in kwaliteit van voogd over de wezen wijlen Henrick 
Ooms en Anna Maria Cels ten deze bijgestaan van Peeter Luijten mede voogd over de 
voorzegde wezen en H. De Schuttter in huwelijk met Anna Elisabeth Ooms allen 
erfgenamen van wijlen den voorzegde Hendrick Ooms en Anna Maria Cels hun ouders op 
heden den 21ste mei 1785 door mij notaris zullen presenteren te verkopen op aggregatie van 
de wethouders van Tongerlo, zeker huis met hof. 
 
Het huis gepresenteerd los en vrij salvo chijns en dorpslasten en servituten ... en te koop 
gepresenteerd met de grond van erve hof “ en bakbuer “ [oven] daaraan gelegen, groot 50 
roeden genaamd St. Merten. Palende oost de straat, zuid de straat en erfgenamen van 
Franciscus Heijlen, west Peeter De smedt en noord ’S Heerenstraat, te aanvaarden half 
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maart eerstkomende. Reserverende de verkopers de huur van het voorzegde huis tot half 
maart en zal de koper voor het derven van zijn penningen profiteren de huur van “ den 
backbuer “ ter somme van twaalf guldens.  
 
Heeft na langdurige roepen daarvan den handslag ontvangen Peeter Bulckens voor de som 
van duizend en vijf en zeventig guldens courant en verklaarde daarop te stellen twintig 
hoogen of verdieren, present Adriaen Bellens en Jan Heijlen als getuigen. Compareerde Jan 
Baptist Dils en verklaarde alsnog te stellen vijf naardere verdieren. Gedurende het schrijven 
verklaarde Peeter Bulckens alsnog te stellen één hooge. 
 
Op heden den 24ste mei 1785 compareerde Guilliam Van Passel en verklaarde op de 
voorzegde koop van het huis genaamd “ St. Marten “ alsnog te stellen vijftien hoogen of 
verdieren, present J. Fr. Wuijts en Jan B. Baelens. Dezelfde dag compareerde idem G. 
Van Passel en verklaarde alsnog te stellen tien naardere verdieren, present Philip De Vos 
en A. J. Oniaerts. 
 
Op heden den 9de juni 1785 het voorzegde huis cum annexis andermaal door mij notaris 
opgeroepen zijnde is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stoklsag absolutelijk en 
zonder verder verhoging verbleven aan de voorzegde Guilliam Van Passel voor de som van 
duizend en vijf en zeventig guldens en een en vijftig verdieren Actum dato quo supra, 
present Gommarus Somers en Peeter Vermeerbergen. 
 
Akte N° 59             6 juni 1785 
 
Op heden den 6de juni 1785 compareerden Marten Heijlen weduwnaar van Catharina 
Janssens zo voor zich zelve als tot hetgene nabeschreven behoorlijk gemachtigde van 
Guilliam Heijlen zijn zoon als in kwaliteit als voogd over de minderjarige wees met naam 
Dilis Heijlen. Item Peeter Vaes en Maria Catharina Heijlen zijn huisvrouw welke 
comparanten verklaarden verkocht te hebben aan en ten behoeve van Jan Heijlen en 
Catharina Smolders zijn huisvrouw, alhier present en de koop accepterende, te weten 
zeker huis, schuur en stallingen met den hof en het binnenblok te samen groot omtrent 
honderd en vijf en zeventig roeden, gestaan en gelegen in het gehucht van Hezewijk onder 
Olen. Palende oost Sr. Willems koster tot Noorderwijk, west Jan Heijns, zuid de erfgenamen 
Peeter Heijns en noord de Hesewijkse straat.  
 
Item zeker perceel erve genaamd “ ’s meijers heijde “ groot omtrent een half bunder 
gelegen tot Hezewijk onder Olen. Palende oost Maria Van Olmen, west Gerard Verbist zuid 
Franciscus Heijlen en noord Joseph Heijlen. item zeker perceel erve genaamd “ de halve 
heijde “ gelegen tot Hezewijk onder Olen. Palende oost Adriaen Douwen, zuid Catharina 
Vermeerbergen west den H. Geest van Herentals en noord den loop. Item en tot slot een 
weide gelegen tot Hezewijk onder Herentals, groot omtrent drie zillen. Palende oost de 
erfgenamen Peeter Vissers, zuid de loop, west Willem Verbist en noord Sr. Willems koster 
tot Morkhoven. 
 
Belast en verbonden met een erfelijke rente van vier honderd en vijf en twintig guldens 
courant staande ten behoeve van Juffrouw Minion weduwe van de heer Van Tendeloo tot 
Herentals. De voorzegde goederen den voorzegde Merten Heijlen zijn aangekomen bij dood 
van zijn ouders en verder op de voorzegde Guilliam Heijlen beneffens zijn wees Maria 
Catharina Heijlen in huwelijk met Peeter Vaes en Jan Heijlen koper in deze bij dood en 
overlijden van Catharina Janssens die laatst genomineerde moeder was ten dele 
gedevolveerd en dat om en mits een som van drie honderd en vijf en zeventig guldens 
courant.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van J. Fr. Wuijts en Franciscus Vermeerbergen 
als getuigen ten deze aanzocht. 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 7 

Akte N° 60             9 juni 1785 
 
Op heden den 9de juni 1785 voor mij notaris en getuigen compareerden Franciscus De 
Backer en Maria Ooms gehuwden, alhier present mede de voorzegde Franciscus De 
Backer als wettige voogd over de minderjarige kinderen na gelaten bij wijlen Hendrick 
Ooms en Anna Maria Cels gehuwden ten deze bijgestaan met Peeter Luijten mede voogd 
en A. De Schutter in huwelijk met Anna Elisabeth Ooms alhier insgelijks present, allen 
kinderen en erfgenamen wijlen Hendrick Ooms en Anna Maria Cels, welke comparanten 
zo in eigen naam als in kwaliteit als voogden publiekelijk aan de meestbiedende zullen 
verkopen, te weten zeker huis, “ bakboer “ en aangelegen hof, gelegen omtrent de kerk van 
Olen onder de jurisdictie van Tongerlo, genaamd “ St. merten “ groot omtrent vijftig roeden. 
Palende oost de straat zuid ook de straat en de erfgenamen van Franciscus Heijlen, west 
Peeter De Smedt en noord ’S Heerenstraat. 
 
Na sluiten der condities van verkoping is koper gebeleven Guilliam Van Passel in huwelijk 
met Isabella Cornelia Van Beijlen om en mits een som van elf honderd en zes en twintig 
guldens courant, gepasseerd voor mij notaris op den 21ste mei laatstleden en bij stokslag 
gesloten op deze datum. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Gommarus Somers en Peeter Vermeerbergen als getuigen. 
 
Akte N° 61            10 juni 1785 
 
Op heden den 10de juni 1785 voor mij notaris en getuigen compareerden Gerard Wouters 
molenaar tot Zoerle laatste weduwnaar Elisabeth Verboven, welke comparant verklaarde 
verhuurd te hebben, zeker zijn comparants huis, schuur, stal en verdere edifitien gestaan en 
gelegen in het dorp van Olen onder Tongerlo met de annex landerijen, weiden en verdere 
erven, zo en gelijk hetzelfde in gebruik is geweest bij Peeter Martien Janssens behoudelijk 
dat den verhuurder daar van ’t zijnewaerts is nemende zeker perceel beemd of weide 
genaamd “ de meiren “ en dat aan Jan Verboven en Anna Catharina Vennekens 
gehuwden die hetzelfde in huur accepteerden om en mits een som van vijf en veertig 
guldens in voorlijf en veertien veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter 
presentie van Cornelis Cluijts en Martinus Godefridus Verellen als getuigen. 
 
De voorstaande huur is gecontinueerd voor drie andere jaren te beginnen na het expireren 
van den zes jarige termijn en dit voor een termijn van vijf jaren te beginnen half maart eerst 
komende alles op den voet en voorzegde condities, behoudelijk dat den huurder in het 
afscheiden het perceel erve genaamd “ het heijblok “ zal moeten laten liggen in weide of 
bezaaien met klaver. Actum Olen deze laatste januari 1790. De voorzegde huur is door 
partijen ondersproken te continueren voor zes andere jaren Actum 5 mei 1793. 
 
Akte N° 26            20 juni 1785 
 
Op heden den 20ste juni 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Smets 
weduwnaar Maria Anna Van Hove inwoner van Oevel, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Peeter Hoes in huwelijk met Anna Catharina Mertens 
een som van vijf honderd en vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel beemd gelegen in “ de liesdongen “ 
onder Geel, groot 257 roeden. Palende oost Peeter Segers Peeterssone, zuid ook Peeter 
Segers, west Marten Daems erfgenamen en Guilliam Mertens en noord Maria Elisabeth 
Verdonck. Bij hem comparant verkregen bij koop tegen Michiel Gijsen. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan 
Haesendonckx en A. J. Oniaerts als getuigen. 
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Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Smets de som 
van vijf honderd vijftig guldens met den intrest tot op heden consenterende alvolgens in de 
cassatie met constituatie op alle toonders dezer. Actum 18 oktober 1788. 
 
Akte N° 27            20 juni 1785 
 
Op heden den 20ste juni 1785 compareerde Josephus Luijten in huwelijk met Anna Maria 
Van Hout inwoners van Westmeerbeek. Item Maria Dimphna Van Hout in huwelijk met 
Franciscus Van Eekhout, inwoners van Wiekevorst. Item en tot slot Adriaen Van Hout in 
kwaliteit als geëede voogd over Maria Catharina Van Hout Jansdochter, welke 
comparanten verklaarden en bekenden mits deze ontvangen te hebben uit handen van Jan 
Baptist Dils inwoner van Schobbroek onder Westerlo een som van honderd guldens 
courant. 
 
De comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen tot Gelindel onder 
Westerlo ten dele en ten dele onder Parreweijs, genaamd “ het hanneken colders “ groot 
150 roeden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van Adriaen J. Oniaerts en Jan Baptist De Winter als getuigen. Compareerde 
Maria Theresia Gijbels en verklaarde te desisteren van haar recht van touchte hetgene zij 
aan het voorzegde perceel is hebbende. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Joseph Luijten cum suis de som 
van honderd en zestien guldens in volde van het voorstaande kapitaal met den intrest, 
consenterende al volgens in de cassatie daar. Actum 8 juni 1789. 
 
Akte N° 28            21 juni 1785 
 
Testament:   In den Naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk een iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat in het jaar 1785 op den 21ste juni voor mij notaris en getuigen compareerden Michiel 
Verwimp en Catharina Daems gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk op“ den deupt “, 
hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede gezondheid, welke 
comparanten verklaarden bij deze geordonneerd te hebben hun tegenwoordige akte van 
laatste 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. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan hij testateur verklaarde zowel de 
meubilaire als de immeubilaire, niets uitgezonderd, te laten en te maken ingeval 
zijn vooraflijvigheid aan zijn vrouw in volle eigendom en dit op last van na zijn dood 
te doen celebreren tot lafenis zijner ziel zes missen van requiem en dat dezelfde 
zijn huisvrouw aan zijn vader ingeval hij nog in leven is zal moeten laten volgen des 
testateurs bleekblauwe laekene casak ende sippen en tien guldens, tien stuivers 
courant eens. 

 
- En de testatrice als nu disponerende verklaarde aan haar man te maken alle haave 

in volle eigendom op den last dat dezelfde zal laten volgen aan haar kind verwekt 
in eerste huwelijk en de touchte en gebruik van al haar erfgoederen en den 
eigendom aan haar voorzegde kind. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd op “ den deupt “ onder Noorderwijk, ter presentie van Guilliam 
Bulckens en Christiaen Van Eijnde geburen als getuigen. 
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Akte N°            25 juni 1785 
 
Op heden den 25ste juni 1785 voor mij notaris en getuigen compareerden Michiel Janssens 
Peeterssone oud 41 jaar en Anthonis Smolders insgelijks oud omtrent 41 jaar, beide 
inwoners van Olen, welke comparanten verklaarden ter rekwest van Geeraerd Wouters, 
Joseph Verachtert en Jan Coolkens waar en waarachtig te wezen van het volgende: 
 
Eerst dat hij eerste comparant is wetende en hem ten volle kennelijk is dat wijlen zijn vader 
Peeter Janssens geleden omtrent de 5 à 6 en twintig jaar in huur heeft aangenomen van 
zekere Henrick Stijnen tot Lichtaart zeker perceel kwebbe gelegen onder Geel. Palende 
oost Merten Laenen, zuid Cornelis Van Bijlen, west de bunders van de erfgenamen Peeter 
Van Bijlen en noord J. P. De Smedt en anderen. Dat des comparants vader ingevolge 
contract van huur mocht kappen al het hout wassende aan het gemelde perceel erve of 
kwebbe. Dat dezelfde nooit heeft gekapt het hout staande westwaarts naast de voorzegde 
kwebbe. 
 
Verklarende den tweeden comparant dat hij het gemelde perceel kwebbe in huur heeft 
genomen ten jare 1781. Dat hij hetzelfde in huur heeft gehad omtrent de twee jaar en dat bij 
de neringe van zijn huur heeft afgestaan aan zekere Amand Van Houdt koper van 
hetzelfde. Verklarende tot dien zij comparanten gezamenlijk ter rekwest als voor zich op 
heden begeven te hebben op het voorzegde pand en aldaar bevonden te hebben dat den 
voorzegde Amand Van Hout aan het gemelde perceel westwaarts langs de erven der 
rekwiranten heeft geïncorporeerd volgens hun gissing omtrent dertig roeden met een 
merkelijke riool van omtrent de drie voeten breedte. 
 
Dat zij comparanten nooit hout nog gras wassende op de voorzegde dertig roeden door de 
voorzegde Amand Van Hout alsnu onlangs geïncorporeerd hebben gekapt, nog gemaaid. 
En hij tweeden comparant wel namelijk dat hij het meergemelde perceel heeft 
gedefructueerd op den voet en scheiding als hetzelfde aan hem door des verhuurders 
behoudssone en zijn beginsel van zijn huur is aangewezen. Verklarende verder de 
comparanten te hebben verleden zonder persuatie, misleidende of inductie van iemand. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van G. A. De Kepper en Adriaen 
Heijlen als getuigen. 
 
Akte N°            26 juni 1785 
 
Op heden den 26ste juni 1785 compareerde voor mij notaris en getuigen Gommarus De 
Kepper inwoner van Olen oud omtrent de acht en zestig jaar welke comparant verklaarde ter 
rekwest van P. De Smedt inwoner van Olen onder civile jurisdictie van Tongerlo en van de 
oprechte waarheid getuigenis te geven dat hij comparant nu geleden omtrent de veertig jaar, 
immers ten jaar 1745 half maart is komen bewonen zeker huis genaamd “ den Keijzer “ 
gestaan in den dorpe van Olen, hetzelfde in huur heeft bezeten met al de annex gronden van 
erven als nu compterende den rekwirant uit den hoofde van zijn vrouw en onder andere 
zeker perceel heide eussel genaamd “ de brande “ gelegen onder Geel. Palende oostwaarts 
Cornelis Van Bijlen en met hoek Amand Van Hout, zuid den rekwirant ten deze met een 
heide, west Jan De Bruijn en noord de erfgenamen Peeter Van Bijlen. 
 
Dat hij rekwirant in het voorzegde perceel in huur bezittende peijselijk heeft gefructueerd en 
het hout wassende aan het voorzegde eussel en de hoek palende oostwaarts aan den erven 
van den voorzegde Amand Van Houdt gedurende zijn huur heeft gekapt zonder iemands 
stoornisse of tegenzeggen. Dat hij comparant ter rekwisitie als voor zich begeven hebbende 
op het voorzegde perceel eussel, bevonden dat den voorzegde hoek palende oostwaarts 
aan den erve van den voorzegde Amand Van Houdt aan dezelfs erve nu kortelinge niet 
tegenstaande des rekwirants vredige positie en na verwoestingen van het hout daar op 
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staande is geïncorporeerd ten grote van omtrent de vier à vijf roeden en dat met ene riool of 
gracht van omtrent vier roeden. 
 
Verklarende hij comparant al het hetgene voorzegt waar en waarachtig te wezen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Josephus 
Verachtert als getuigen. 
 
Akte N°             5 juli 1785 
 
Op heden den 5de juli 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Michiel Janssens 
Peeterssone oud 41 jaar, inwoner van Olen welke comparant verklaarde ter rekwisitie van 
Peeter De Smedt hem wel kennelijk te zijn dat wijlen zijn vader Peeter Janssens nu 
geleden één à twee en dertig jaar in huur was bezittende zeker perceel kwebbe gelegen 
onder Geel. Den rekwirant competerende uit hoofde van zijn vrouw. Palende oost Anna 
Elisabeth Janssens, zuid Amand Van Houdt, west dezelfde en noord den waterloop.  
Dat de voorzegde Peeter Janssens den comparants vader het gemelde perceel in huur 
heeft bezeten ten tijde van zes à zeven jaar. 
 
Dat hij comparant met zijn vader jaarlijks op het gemelde perceel heeft gewerkt en helpen 
werken in het af russen, hout kappen, de waterloop te vagen als andere. Dat des 
comparants vader nu geleden in de twintig jaar in huur heeft aangenomen zeker perceel 
kwebbe als nu competerende den voorzegde Amand Van Houdt, palende oostwaarts aan 
het voorgemelde perceel kwebbe van Peeter De Smedt. Dat tussen de voorzegde twee 
percelen nu onlangs is gemaakt een riool van over de drie voeten breedte door den 
voorzegde Amand Van Houdt en de aarde en moer voortkomende zijnde uit de voorzegde 
riool door dezelfde op zijn kwebbe is geworpen, zijwaarts is geworpen. Dat den voorzegde 
Amand Van Houdt door het maken der voorzegde riool aan zijn erve van den rekwirant 
heeft geïncorporeerd land door de breedte van omtrent de twaalf voeten. 
 
Compareerde ten deze mede Anthonis Smolders verklarende ter rekwisitie als voor dat hij 
nu geleden vier jaar in huur heeft aangenomen en alsnog is bezittende het voorgemelde 
perceel kwebbe alsnu competerende den voorzegde Amand Van Houdt dat hij hetzelfde tot 
den dag van het maken der voorzegde riool heeft gedefructeerd conformentelijk aan de 
voorstaande declaratie en hem wel kennelijk te zijn dat den voorzegde Amand Van Houdt 
door het maken van de riool of sloot aan zijn erve of kwebbe van de gene van den rekwirant 
heeft ingenomen langs door ter breede van omtrent de twaalf voeten. 
 
Verklarende beide comparanten deze te hebben verleden zonder persuatie of inductie van 
iemand. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verbiest en Jan 
Martien Van Hove als getuigen. 
 
Akte N°             12 juli 1785 
 
Op heden den 12de juli 1785 voor mij notaris en getuigen compareerden Adriaen Matthijs 
inwoner van Olen ten gehuchte van Gerhagen, oud omtrent vijf en zestig jaar welke 
comparant ter rekwest van Sr. P. De Smedt en om van de oprechte waarheid getuigenis te 
geven, verklaarde waar en waarachtig te zijn dat hij comparant nu geleden twee à drie en 
dertig jaar werkman geweest is bij en ten huize van zekere Peeter Janssens tot Boekel 
onder Olen. 
 
Dat dezelfde dien tijd in huur was bezittende zeker perceel beemd, den rekwirant 
competerende nomine uxoris gelegen onder Geel. Palende oost Anna Elisabeth Janssens, 
zuid Amand Van Houdt, west dezelfde en noord den waterloop. Dat hij comparant dien tijd 
als werkman op het gemelde perceel menigmaal heeft helpen rus slagen, hout rooien, 
waterlopen vagen als andere. Dat alvolgens aan hem het scheiden tussen het gemelde 
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perceel kwebbe en hetgene van de voorzegde Amand Van Houdt zeer wel kennelijk is. Dat 
hij comparant ter rekwisitie als voor zich op het voorzegde pand begeven te hebben alsdaar 
bij oculaire inspectie bevonden heeft dat tussen de voorzegde twee percelen van erven is 
gemaakt een riool van omtrent de drie voeten breed en dat dezelfde Amand Van Houdt 
door het maken van de voorzegde riool aan zijn erve van degene van den rekwirantheeft 
ingenomen en aangewonnen ter breedte van omtrent de twaal voeten langsdoor. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Bulkens en Jan Verbiest 
als getuigen. 
 
Akte N° 25             8 juli 1785 
 
Op heden den 8ste juli 1785 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 Mr. Jacobus Willems en 
Theresia Du Rijbreu tot Noorderwijk een som van honderd en vijftig guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen aan de kapelle Ter Voort 
onder Westerlo, groot een half bunder. Palende oost de straat, zuid hun eigendom, west 
Peeter Diels Peeterssone en noord de erfgenamen Peeter De Winter. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. F. Wuijts en A. 
J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 34             8 juli 1785 
 
Op heden den 8ste juli 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Michiels in 
huwelijk met Joanna Catharina De Bruijn inwoners van Oosterwijk onder Tongerlo welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Heijlen als 
kapelmeester van Onze Lieve Vrouwe kapel ter Gestelen tot Olen een som van drie honderd 
guldens courant aan voorzegde kapel afgeleid en gerembourseerd door Jan Verboven, 
Hendrick Menten en Joannes Van Bijlen ieder voor honderd guldens. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel weide gelegen tot Oosterwijk onder 
Tongerlo. Palende oost Henrick Govaerts, zuid en west de straat en noord Adriaen De 
Ceuster, groot ongeveer anderhalve zille. Item zeker perceel land gelegen onder Oosterwijk 
Tongerlo. Palende oost de S’ heerestraat, zuid Peeter De Ceuster, west Frans Momboirs en 
noord de Geelse baan, groot omtrent de drie zillen. Aldus gedaan en gepasseerd op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan Haeseldonckx en Adriaen J .Oniaerts als 
getuigen. 
 
Den ondergeschrevene Jan Baptist Heijlen, in kwaliteit als kapelmeester van Onze Lieve 
Vrouwe Ter Gestelen bekende ontvangen te hebben van Peeter Machiels een som van drie 
honderd guldens courant in restituatie van het voorstaande kapitaal van drie honderd 
guldens mitgaders vijf en twintig guldens en negentien stuivers voor den intrest tot op heden 
datum, consenteerde alvolgens in de cassatie der voorzegde obligatie met constitutie op ... 
en alle toonders. Actum Olen 29 december 1789. 
 
Akte N°              8 juli 1785 
 
Op heden den 8ste juli 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Jan Van Lommel en 
Susanna Verdonck gehuwden en ingezetenen van Oosterwijk onder 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 twee 
honderd en vijftig guldens courant. 
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Comparanten stelden speciaal tot pand haar comparants kindsgedeelte onverdeeld met haar 
zuster, gelegen zowel onder Tongerlo als Westerlo, haar competerende uit hoofde van haar 
ouders wijlen Adriaen Verdonck en Maria Dimphna Van Nueten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter Martinus Janssens en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 62             12 juli 1785 
 
Op heden den 12de juli 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Adriaen Matthijs 
inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben van 
den eerwaarde Van Mieghem pastoor van Olen van de penningen competerende Onze 
Lieve Vrouwe kapel tot Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo een som van vijftig guldens 
courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel weide gelegen onder Tongerlo, groot 
anderhalve zille. Palende oost Jan Van Nueten, zuid Guilliam Mattheijs, west Jan Van Nuten 
en noord Amand Helsen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van Jan Haeseldonckx en Adr. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 63             13 juli 1785 
 
Op heden den 13de juli 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Adriaen Mattheijs 
weduwnaar wijlen Catharina Laenen inwoner van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Mr. Jacobus Willems in huwelijk 
met Theresia Du Rubreu een som van honderd guldens. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen aan de kapel Ter Voort 
onder Westerlo, groot omtrent een half bunder. Palende oost Amand Helsen, zuid Jan Van 
Nuten, west de straat en noord zijn eigendom. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op 
het kantoor van mij notaris, ter presentie van Adrianus Bruls burger van Herentals en J. Fr. 
Wuijts. 
 
Akte N°             14 juli 1785 
 
Op heden den 14de juli 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Adriaen Matthijs 
inwoner van Olen ten gehuchte van Gerhagen oud omtrent de vijf en zestig jaar, welke 
comparant verklaarde ter rekwisitie van Geeraerd Wouters cum suis dat hij van verre in de 
dertig jaren tot heden toe wel bekend is geweest op zeker perceel kwebbe gecompeteerd 
hebbende Henrick Stijnen tot Lichtaart en alsnu aan zekere Amand Van Houdt. Palende 
oost Merten Laenen, zuid Cornelis Van Bijlen, west de erfgenamen Peeter Van Bijlen en 
noord Sieur Peeter De Smedt. Dat het voorzegde perceel kwebbe zijne limiet scheiding heeft 
gehad van den voorzegde tijd tot nu onlangs op de scheiding die er is tussen de erven van 
voorgemelde Cornelis Van Bijlen en P. De Smedt. 
 
Dat hij comparant zich op den voorzegde pand ter rekwest als voor begeven hebbende bij 
oculaire inspectie heeft bevonden dat den voorzegde Amand Van Houdt zijn erve van 
degene competerende den rekwirant cum suis heeft geïncorporeerd ter breedte van omtrent 
de dertig voeten en ter lengte van omtrent de twee honderd één en vijftig voeten. Gevende 
hij comparant voor redenen van wetenschap dat hij op het gemelde perceel verscheidene 
reizen is geweest voor den voorzegde Henrick Stijnen.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd op de heide onder Olen, present Jacobus Daems en Henrick 
Meijnten als getuigen. 
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Akte N° 63            20 juni 1785 
 
De ondergeschrevenen Jan Baptist Wouters en Adriaen Heijlen ingezetenen van 
Noorderwijk verklaarden ter rekwisitie van Peeter De Smedt ingezetene van Olen waar en 
waarachtig te wezen dat zij op heden den 20ste juni laatstleden zijn geweest op zeker perceel 
beemd gelegen onder Geel den rekwirant ten deze competerende aanpalende aan hetgene 
van zekere Amand Van Houdt, dat den dien dag en tijd daar ook waren zekere Gommer De 
Kepper gewezen pachter van den voorzegde P. De Smedt, zekere Michiel Janssens en 
Anthonis Smolders welke zegden daar geroepen te zijn tot aanwijzing der limiet scheiding 
tussen de erven van den rekwirant en dezelfden van Amand Van Houdt, dat ten tijde bij hun 
aldaar ook is gekomen meergemelde Amand Van Houdt met zijn twee zonen, welke 
eersten aan den rekwirant ten deze wilde aanwijzen de voorzegde limietscheiding volgens 
zijn intentie  
 
Dat de voorzegde Anthonis Smolders, Michiel Janssens daarop antwoorden dat zijn 
aanwijzingen vals en waarachtig en contrarie aan de rekwirant was. Dat daarover tussen 
dezelfde met den rekwirant ten deze en den bovengemelde Amand Van Houdt zijn gevallen 
enige woorden, tot zo verre dat daar over den oudste zoon van de Amand Van Houdt met 
naam Jan Baptist Van Hout met opgerolde vuist is gesprongen voor den rekwiranten, deze 
hem dreigende onder vele absurde en kolerieke woorden te staan of te stoten en eindelijk 
dat den rekwirant ten deze zulks ziende is afgegaan en van hem Jan Baptist Van Houdt 
vertrokken. Verklarende verder deze te hebben verleden zonder persuatie, misleiding of 
inductie van iemand dan enkel in faveur van justitie. Actum dezen 1ste september 1785, ter 
presentie van Jan (Baptist) Peeters en Jan Kempenaers als getuigen. 
 
Akte N° 64             29 juli 1785 
 
Op heden den 29ste juli 1785 voor mij notaris en getuigen, compareerde Elisabeth Van 
Oustaijen weduwe wijlen Franciscus ’t Sijen inwoonster van Olen welke comparante 
verklaarde getransporteerd te hebben aan Philippus De Vos en Maria ’t Sijen gehuwden 
insgelijks inwoners van Olen, alhier present en accepterende te weten al haar comparante 
haafelijke en meubilaire effecten, immers gelijk dezelfde bij den lijst ten deze gevoegd en dat 
om en mits een som van vier honderd acht en negentig guldens en twee stuivers, conform 
den voorzegde lijst en schatting daar over gemaakt tussen partijen ten bijstaan van Jan 
Baptist Van Oustaijen en Peeter Van Hove beiden voogd over de minderjarige kinderen 
der eerste comparante en welke som van vierhonderd guldens en twee stuivers op heden 
aan de eerste comparante werd voldaan door de tweede comparanten. Volgt een lijst en 
schatting der meubelen van Elisabeth Van Oustaijen. In deze bewerking niet overgenomen. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Boonaerts en Adriaen 
J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 63              31 juli 1785 
 
Op heden den 31ste juli 1785 compareerde Peeter Peeters inwoner van Morkhoven, welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Merten Van Reusel, present en 
accepterende zeker perceel zaailand genaamd “ de wimpe heijde “ groot twee honderd 
roeden en dat om en mits een kwantiteit van drie veertelen koren te betalen met en volgens 
het spijker van Lier. Actum Olen, present J. Fr. Wuijts en Ad. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°               1785 
 
Alzo in zijne Maj. Souvereine Raad van Brabant rekwest was gepresenteerd tussen Sr. 
Peeter De Smedt en Geeraert Wouters met zijn deelgenoten Joseph Verachtert en Jan 
Coolkens ten laste van Amandus Van Houdt ten einde van maintenue in hunne cessie van 
grond waarin dezelfde door de voorzegde Amandus Van Houdt getrisbeerd [bedrogen] 
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werden en dat daar tegen naar voorgaande communicatie waarmede dezelfde rekwest 
belast was, wegens den voorzegde Amand Van Houdt is gediend geworden schrifture van 
rescriptie en zonder prejudictie die er ingeval van voortgang van zake, verzoek en 
sustineringe in materie van cautie. Ook verzoek van dispositie op de welke gevolgd is den 
appointementen van datum 23 augustus laatstleden, waarbij aan de voorzegde supplianten 
is geordonneerd te stellen goede en sussistante cautie pro expensis litis of bij provisie te 
contigneren de somme van vijftien pattacons mits dezelfde retrocerende, zo zijn op heden 
den 3de september 1785 voor mij J. Fr. Oniaerts in kwaliteit als notaris en present getuigen 
gecompareerd den voorzegde Petrus De Smedt ingezetene van Olen, Geeraerd Wouters 
ingezetene van Zoerle en Josephus Verachtert ingezetene van Oevel, welke comparanten 
om te voldoen aan de voorberoepen appointmenten te verklaren voor cautie bij dezelfde 
appointementen vermeld te assigneren stellen en verbinden de volgende goederen. 
 
Eerst verklaarde den eerste comparant ten effecte voorzegd te verbinden zeker huis met ap- 
en dependentiën van dien, zijnde brouwerij en uitspanning, gestaan en gelegen met den 
gronden van erven en gestaan en gelegen daaraan annex in den dorp van Olen, genaamd  
“ den Keijzer “ groot in’t geheel honderd roeden. Palende oost de straat of Plaetse van Olen 
en Jan Mols, zuid de wezen Henrick Ooms, west de wezen Guilliam Verachtert en Henrick 
De Bakker en noord de voorzegde straat. Item verklaarde den tweeden comparant ten 
effecte voorzegd te verbinden zeker huis met stallingen en schuur en gronden van erven 
daaraan gelegen, genaamd “ de croon “ en gelegen in den cirkel van het dorp van Olen 
onder Tongerlo met de landerijen daaraan gelegen, groot samen omtrent een half bunder. 
Palende het voorzegde huis cum annex, oost de straat of Plaetse van Olen, zuid Adriaen 
Bellens en anderen, west Jan Baptist Tessen en noord de erfgenamen wijlen den notaris 
Egidius Oniaerts en de kinderen van wijlen Emanuel Verlinden. Item verklaarde den derden 
comparant ten effecte voorzegt te verbinden zeker huis, met stal en schuur en binnengeleg, 
groot circa anderhalve zille, gestaan en gelegen onder Olen aan ” den Boekelsen  
Heijcant “. Palende oost ‘ S Heerenstraat, zuid Adriaen Verbiest, west Jan Van Eijnde en 
noord de kinderen Peeter Hermans. 
 
Verklaarden de compranten gezamenlijk alle en iegelijk de voorgestelde en geasigneerde 
goederen te wezen vrij zuiver en onbelast. Aldus gedaan en gepaseerd binnen Olen, ter 
presentie van Martinus Godefridus Verellen en Adriaen Van Genechten als getuigen. 
 
Akte N° 65           8 september 1785 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 8ste september 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Anna Catharina 
Laenen en Jan Baptist Douwen gehuwden en ingezetenen van Olen, beiden gezond van 
lichaam, welke comparanten verklaarden hun akte van laatste wil te maken en te revoceren 
en teniet doende alle anterieure testamenten voor zoveel aan deze contrarie. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke en gepermitteerde uitvaart. 
 

- Willende dat de laatst levende zal laten celebreren om honderd guldens missen 
van requiem en ingeval de testateuren bedde gescheiden werd zonder wettige 
geboorte, in plaats van honderd, twee honderd guldens voor welke som de laatst 
levende de rente zal mogen lichten op het kindsgedeelte van den eerst stervende. 

 
- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij hun haafelijke effecten aan 

elkaar maakten in volle eigendom en ook de volle touchte en gebruik aan hun 
erfelijke goederen gedurende het leven van den laatst levende, doch indien de 
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testateuren geen wettige geboorte kwamen achter te laten en de laatst levende 
convoleerde tot een ander huwelijk, in dat geval zal ditto laatst levende in een 
ander huwelijk convoleerde de helft der voorgemelde touchte moeten afstaan aan 
hunne gemeenschappelijke kinderen. Ingeval er toch kinderen kwamen van hun 
beide deze eerlijk op te voeden. 

 
- Indien geen kinderen zullen de goederen gaan naar hun naaste vrienden en 

bloedverwanten ab intestato. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Ad. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Depost wilden de testateuren ingeval dat de laatst levende bij ongeluk of op gelijk welke 
manier tot decadentie kwam en alzo ingeval van geld te moeten lichten hetzelfde ingeval 
voorzegt zal mogen lichten ten rente daarvoor te hypothekeren op zodanige goederen van 
de ene of de andere zijde naar zijn of haar goeddunken. 
 
Akte N° 66             15 oktober 1785 
 
Op heden den 15de oktober 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Joannes 
Liekens en Anna Catharina Lemmens gehuwden en ingezetenen van Eijndhoutham onder 
Zoerle, welke comparanten verklaarden mits deze verkocht te hebben zeker hun comparants 
huis met schuur, met het bakhuis met den hof, samen groot vijftien roeden. Palende oost de 
erfgenamen Adriaen Stevens, zuid de straat, west de erfgenamen Franciscus Van Den 
Brande en noord de voorzegde erfgenamen Franciscus Van Den Brande, gestaan en 
gelegen op “ den bergh “ tot Zoerle Parreweijs en dat aan Joseph Verbrecht en Maria 
Vekemans gehuwden en ingezetenen van Olen, die hetzelfde bij open condities hebben 
geaccepteerd om en mits een som van tachtig guldens courant en verklaarden daarop te 
zetten twintig hoogen of verdieren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van J. Fr. Wuijts en Peeter Helsen als getuigen. 
 
Akte N° 67            6 november 1785 
 
Op heden den 6de november 1785 voor mij notaris en getuigen compareerden Peeter 
Michiels inwoner van Oosterwijk Tongerlo, welke comparant verklaarde bij deze verhuurd te 
hebben zeker zijn comparants huis, stal en schuur bij hem bewoond met de annex erven en 
landen bij den verhuurder actueel in gebruik en tot dien zeker perceel erve genaamd “ de 
venne heijde “ en dat aan Franciscus Vermeulen in huwelijk met Dimphna Dirckx ten 
deze present die de huur accepteerden om en mits een som van twintig guldens in voorlijf en 
twintig veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Adr. J. Oniaerts als getuigen. Compareerde ten 
deze mede Peeter Vermeulen welke verklaarde zich als borg te stellen.  
 
De voorzegde termijn is bij de partijen gesteld voor zes vaste jaren en zal den huurder 
jaarlijks mogen leggen een kerre kalk van zes à zeven guldens waarvan hij de helft zal 
mogen korten aan den voorlijf en zal denzelfde tegen half maart eerstkomende aan den 
verhuurder moeten afstaan de voorste helft van den hof tot aan den pad en de helft van het 
haverplekske. Actum 27 augustus 1786. Peeter Michiels. 
 
Akte N° 68             16 november 1785 
 
Op heden den 16de november voor mij notaris en getuigen compareerden Guilliam Van 
Passel ter ene zijde en Peeter Bulkens ter andere zijde beiden ingezetenen van Olen, 
welke eerste comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, 
genaamd “ St. Marten “ met den hof en stal zoals hetzelfde gestaan en gelegen is in het 
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dorp van Olen onder Tongerlo, behoudelijk dat den eerste comparant aan hem reserveerde 
de grote kamer, kelderkamer, dorsvloer en den hof naast den pad zuidwaarts en dat voor de 
som van zes en twintig guldens jaarlijks en dat voor een termijn van zes achtereen volgende 
jaren.  
 
Den huurder zal hebben het gebruik van den zolder boven de gehuurde plaatsen en tevens 
den opgang te verlenen aan den verhuurder. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Jan Baptist Heijns en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 29            20 november 1785 
 
Op heden deze 20ste november 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Guilliam 
Maes in huwelijk met Anna Catharina Van Hove inwoners van Meren gehucht onder Olen, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter Hoes en Anna 
Catharina Mertens ingezetene van Oevel een som van honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel land gelegen tot Gerhagen onder 
Olen, groot honderd en vijftig roeden. Palende oost de kapel van Meren, zuid Marten 
Verboven, west Anna Maria Willems en noord Peeter Verwimp en Catharina Van Hove. 
Aldus gedaan en gepassseerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts 
en Adriaen Matthijs als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene Guilielmus Maes verklaarde in plaats van het pand in deze 
voorstaande akte gemeld voor pand te stellen tot verbaal van kapitaal en intrest in deze akte 
vermeld, zeker perceel erve genaamd “ de har...? ” gelegen onder Geel omtrent “ de haeg “, 
groot omtrent en half bunder. Palende oost de straat, zuid den rentmeester Heijlen, west en 
noord de straat. Actum Olen 7 januari 1792. 
 
Akte N° 69           26 november 1785 
 
Op heden den 26ste november 1785 voor mij notaris en getuigen compareerden Joannes 
Baptist Verheijen Janssone en Magdalena Verstockt inwoners van Wiekevorst, welke 
comparant verklaarde bij en mits deze onherroepelijk te constitueren om in zijn naam te 
compareren voor meijer en schepenen van het Heere Laethof van het Capittel der 
Chanonessen tot Berghen zich extenterende onder Herentals of voor zodanige wet of Hof 
competerende als zulks zal bevonden worden te behoren om aldaar in zijn constitants naam 
en ziel conform het plakkaat van 15 september 1753 te vernieuwen en te herhalen in den 
eed ... en des gedaan in ‘s Heere handen te doen opdracht van zeker perceel weide of 
beemd gelegen in de “ vuijlvoort “ onder Herentals. Palende oost de weduwe Jan Van 
Opstal, zuid den waterloop, west Henderick Geens en noord Marten Goris, groot salvo justo 
een half bunder ten effecte in hetzelfde perceel wel en wettelijk te goeden, vertegen en erven 
Sieur Franciscus Peeters burger der stad Herentals, alles naar stijl der bankrecht. 
 
Het gemelde perceel te verkopen in publieke verkoop aan de meestbiedende waarvan de 
voorzegde Sieur Franciscus Peeters van hetzelfde als laatste hooger absolute koper is 
verbleven voor de som van honderd acht en dertig 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 hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 70           28 november 1785 
 
Op heden den 28ste november voor mij notaris en getuigen compareerden Sr. Peeter De 
Smedt ingezetene van het dorp van Olen onder Tongerlo, welke comparant verklaarde van 
alsnu af toe te staan en te permitteren den vrije toegang en het hele gebruik van water uit 
des comparants put, staande voor het huis alwaar hij actueel woonde omtrent de kerk tot 
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Olen en dat aan Guilliam Van Passel en Petronella Van Goubergen, weduwe van 
Franciscus Heijlen, hun oirs [nakomelingen] en aan al degene die des voorzegde 
Petronella en Willems huizingen en verder edifitiën ook staande omtrent het kerkhof nu 
bewoonden en namaals zullen bewonen, op expresse conditie nochtans dat dezelfden uit 
den gemelde put met geen moor ketels of vuile emmer water en zullen mogen scheppen of 
trekken en verder dat zij aan of omtrent de voorzegde put geen slommereijen brengen, groen 
of pottagie wassen en verder op conditie dat den voorzegde Guilliam Van Passel alle en 
degelijke voorvallen en te doene reparaties zal gehouden zijn daarin te contribueren en 
gelden à rate van een vierde part, en tot dien aan hem comparant alsnu zal opleggen en 
betalen een som van zeven en twintig guldens eens en de gezegde Petronella zal jaarlijks 
gelden aan den comparant een som van één gulden en tien stuivers, alle jaren precies te 
betalen zondags voor Sint Andries. Ook zullen de zelfden de put te moeten helpen kuisen en 
vagen en werd al hetgene voorzegt door de partijen werd geaccepteerd. 
 
Aldus gedaan binnen Olen, present Peeter Bulkens en Adriaen Goossens. Zijnde Depost 
geconditioneerd dat dit akkoord ten opzichte van Petronella Van Goubergen zal cesseren 
met de eerste tien jaar ingeval het dezelfde gelieft. 
 
Akte N° 35           2 december 1785 
 
Op heden den 2de december 1785 compareerde voor mij notaris en getuigen Peeter De 
Smedt inwoner van Olen Tongerlo ter ene zijde en Adriaen Peeters en Jan Heijlen 
inwoners van Noorderwijk en Anthonis Tubax inwoner van Morkhoven ter andere zijde, 
welke comparanten verklaarden dat hun uit den hoofde van wijlen Jacobus Wouters en 
Cornelia Heijlen die ouders waren van de eerste comparants vrouwe en van den tweede 
comparants vrouwe moeder pro indiviso zijn competerende verschillende percelen van erven 
met twee huizen cum annex, gestaan en gelegen onder Noorderwijk en Olen, waarin den 
comparant uit kracht van testamentaire dispositie van den eerwaarde heer Egidius De 
Smedt religieuze der abdij van Tongerlo en president van ’t Collegie van den H. Norbertus 
tot Rome is competerende een juist vierde deel en de andere drie vierde delen aan den 
tweeden comparant met consoorten uit den hoofde als voor en gemerkt de comparanten 
geenszins geintentioneerd waren zo zij verklaarden langer van de voorzegde goederen in 
gemeenschap te blijven en tot dien gemerkt dat de deling der gemelde goederen grootelijks 
zou kunnen vallen in prejudictie van de ene of andere van partije om redenen dat onder 
dezelfde goederen begrepen zijn twee differente huizen en verdere edificiën; zo verklaarden 
partijen comparanten de voorzegde hunne gemeenschap geëindigd te hebben en daarvan 
uit gescheiden te zijn op de volgende manieren. 
 
Te weten dat aan den tweeden comparant voor hun en de gelijke erfgenamen wijlen Joseph 
Heijlen en Elisabeth Wouters zal blijven in volle eigendom het voorzegde vierde part, 
hetgene aan den eersten comparant uit hoofde voorzegd in de gemelde goederen 
competeerde in der voegen dat de tweede comparanten van nu af de totaal gemelde 
goederen van den voorzegde Jacobus Wouters en Cornelia Heijlen voortgekomen geheel 
zullen behouden en bezitten op den last nochtans dat zelfde comparanten in ekwivalent van 
den eerste comparants vierde part in geroerde goederen aan dezelfde bij uit groten zullen 
opleggen en betalen een som van zeven en twintig honderd guldens courant eens, welke 
som voldaan zijnde de gemelde gemeenschap zal komen te cesseren en de gemelde 
goederen in het geheel in vollen donatie zullen zijn en voortaan blijven aan de tweede 
comparante en consoorten zonder dat den eersten comparant daar aan enig het minste 
recht of gezag zal behouden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henricus Horemans en 
Martinus Godefridus Verellen als getuigen ten deze aanzocht. 
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Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van de erfgenamen Joseph Heijlen 
de som van zeven en twintig honderd guldens in deze vermeld, dienende deze daarover 
voor vereffening zonder van andere te moeten doceren. Actum deze 14de december 1785. 
Peeter De Smedt. 
 
Akte N° 71            9 december 1785 
 
Op heden den 9de december 1785, voor mij notaris en getuigen compareerde Jan Baptist 
Douwen inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Jan De 
Swert ingezetene van Noorderwijk, alhier present en accepterende in huur zeker huis cum 
annexis gestaan en gelegen aan de Heirstraat alhier, hetgene den eersten comparant in 
huur is bezittende van de wezen Hendrick De Busser en dat voor een termijn van twee jaar 
en dat voor een som van drie en twintig guldens voorlijf voor het eerste jaar en het tweede 
jaar voor de som van negen en twintig guldens, mits den huurder half oogst eerstkomende 
zal aanvaarden het landekke daaraan gelegen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 36             10 december 1785 
 
Testament:  in den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 10de december 1785 voor mij notaris en getuigen compareerden Cornelis Cluijts 
Cornelissone en van wijlen Maria Waegemans inwoner van Oevel, welke comparant 
verklaarde geordonneerd te hebben deze tegenwoordige akte van laatste wil: 
 

- Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 
en gepermitteerde uitvaart, latende ter discretie van zijn hierna te noemen 
erfgenamen. 
 

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen, prelegateerde en maakte hij aan Maria 
Elisabeth Maes, dochter van Anna Cluijts en wijlen Adriaen Maes al zijn 
haafelijke effecten. 

 
- Dispositie van zijn erfelijke goederen verklaarde hij te maken in volle touchte aan 

zijn zuster Anna Cluijts weduwe Adriaen Maes en aan hun dochter Maria 
Elisabeth Maes gedurende hun leven. 

 
- Willende hij testateur dat de onkosten van zijn uitvaart en begrafenis zullen betaald 

worden door zijn voorzegde zuster en haar dochter, ieder voor de helft en tevens 
laten celebreren tot lafenis zijner ziel tien missen van requiem. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 72           19 december 1785 
 
Op heden den 19de december 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Jan Baptist 
Gislain en Henricus Gislain ter ene zijde, Andries Gislain ter andere zijde, den eerste 
inwoner van Herenthout en de andere van Noorderwijk, welke eerste comparanten bekenden 
getransporteerd te hebben hun respectieve parten en delen hun competerende in zeker huis 
en grond, gestaan en gelegen tot Noorderwijk. Palende oost de straat, zuid de dreef, west de 
Baron aldaar en noord Joseph Van Dijck en dat om en mits een som van vijftig guldens aan 
de transportenanten, welke zij alreeds verklaarden ontvangen te hebben dienende deze daar 
al voor vereffening, verklarende de comparanten aan het gemelde huis geen recht van 
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eigendom meer te hebben. Aldus gedaan binnen Noorderwijk, ter presentie van Jan B. 
Peeters en Adriaen Toebax getuigen. 
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Akte N° 30             8 januari 1785 
 
Op heden den 8ste januari 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Adriaen Heijlen in 
huwelijk met Maria Catharina Goovaerts inwoners van Noorderwijk in het gehucht van “ 
Plassendonck “, welke comparant bekende ontvangen te hebben van den eerwaarde heer 
pastoor van Herentals, Noorderwijk en Herenthout als proviteur der “ Cleijne Borskens “ 
Van Noorderwijk en alzo van de penningen der gezegde borskens, een som van honderd 
guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel dries gelegen tot Plassendonck, groot een 
zille. Palende oost Geert Van Den Broeck, zuid Jan Verheijen, west de weduwe Jan Maes en 
noord Joseph Verswijvel. Item zeker huisje met erve, te samen groot tien roeden, gestaan en 
gelegen ook in Plassendonck. Palende oost Jan Verheijen cum suis, zuid de weduwe Jan 
Maes west de voorzegde weduwe en noord de plein. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts 
en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 48             3 februari 1785 
 
Op heden den 3de februari 1785 voor mij notaris en getuigen, compareerde Anthoon 
Vertommen inwoner van Morkhoven, welke comparant verklaarde bij en mits deze met 
warme hand en alzo bij donatie te geven aan Jan Louis Verbiest Peeterssone zeker 
perceel bos gelegen aan “ de hoogton “ ten dele onder Noorderwijk ten dele onder 
Morkhoven. Palende oost Peeter De Ceuster, zuid de baan op Morkhoven, west Jan 
Horemans en noord Adriaen Verstappen. Louis Verbiest alhier present hetgene voorzegt 
accepterende. 
 
Akte N° 50             13 maart 1785 
 
Testament:   in den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 13de maart 1785, voor mij notaris en getuigen compareerde Henricus Josephus 
Thijs zoon van wijlen Franciscus Thijs en van Maria Elisabeth Verdonck jongman en 
inwoner van Oevel, gezond van lichaam met ons gaande en staande, welke comparant 
verklaarde gemaakt en geordonneerd te hebben deze tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

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

- Item wilde hij dat er onmiddellijk na zijn overlijden zouden gecelebreerd worden 
duizend missen van requiem tot lafenis zijner ziel. 

 
- Dispositie van zijn tijdelijke goederen waarvan hij maakte aan Maria Dimphna 

Wouters zijn halfzuster waarvan hij testateur peter is zeker perceel erve gelegen 
alhier tot Oevel aan “ het heijeijnde “ genaamd “ marcus dries “ Palende oost 
Carel Laureijs, zuid de veldstraat, west de begijne Sijen en Maria Sijen en noord de 
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H. Geest Tafel van Oevel, groot omtrent 250 roeden. Item zeker perceel erve 
genaamd “ cruijs zille “ groot omtrent de vijftig roeden gelegen alhier tot Oevel. 
Palende oost de straat, zuid den eerwaarde heer Van Bijlen, west de abdij van 
Tongerlo goederen en noord Franciscus Smets nomine uxoris en dit op den last dat 
dezelfde Maria Dimphna Wouters zal gehouden wezen na de dood van den 
testateur te doen celebreren een jaargetijde in de kerk van Oevel gedurende haar 
leven. 

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

hij testateur te laten aan zijn half broers en zusters, descendente van zijn testateurs 
moeder verwekt in tweede huwelijk met Peeter Wouters, behoudelijk dat de 
voorzegde zijn moeder en haar man de touchte zullen hebben gedurende hun 
leven mits betalende de kosten van uitvaart, begrafenissen en missen hiervoor 
gesteld als ook het voorgestelde jaargetijde. 

 
- Den testateur alzo de voorzegde kinderen en bij gebrek van hun descendenten 

dezelfde roepende voor den eigendom van zijn na te laten goederen en zijn 
moeder en haar man voor de touchte met vol recht van institutie. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van Andries Hoes en Peeter 
Ennekens als getuigen ten deze aanzocht. Item heeft hij testateur gewild dat in geval den 
voorzegde Peeter Wouters des testateurs moeder kwam te overleven en alsdan 
convoleerde tot een ander huwelijk, dezelfde in dat geval zal moeten afstaan van zijn touchte 
hem bij deze gelaten in faveur van des testateurs half broers en zuster in deze gemeld.  
 
Akte N° 51            16 maart 1785 
 
Op heden den 16de maart 1785, voor mij notaris en getuigen compareerden Theodor 
Sterckx in huwelijk met Catharina Vleugels inwoners van Oevel, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Peeter Hoes ook inwoner van Oevel een som van 
honderd guldens courant. Comparant verbindende voor deze rente zijn persoon en 
goederen, roerende en onroerende, waar en op welke plaats deze gelegen zijn. 
 
Compareerde ten deze mede Jan Vleugels insglijks inwoner van Oevel, welke comparant 
verklaarde zich als borg te stellen, ook verbindende zijn persoon en goederen en wel 
speciaal tot pand stelde zeker perceel erve gelegen op “ de heze “ onder Oevel genaamd  
“ het donder block “ groot twee honderd roeden. Palende oost N. Wolfs, zuid Franciscus 
Boeckx, west Jan Van Olmen en noord de weduwe Jan Heijlen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joseph Verbrecht en Adrianus J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 49            7 maart 1785 
 
Op heden den 7de maart 1785 voor mij notaris en getuigen compareerden Augustinus Van 
Looij inwoner van Wiekevorst, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Jan 
Verstrepen in huwelijk met Maria Helsen, present en accepterende zeker huis met stal, 
schuur, hof en omtrent een half bunder land, gestaan en gelegen tot Strateneinde, gekomen 
van de erfgenamen Jan Baptist Sjongers en tot dien verklaarde de voorzegde comparant 
aan den huurder present en accepterende opnieuw te verhuren zekere hofstede met ap- en 
dependentiën van dien actueel bij den huurder als in huwelijk hebbende de weduwe wijlen 
Jan Baptist Delen in huur gebruikt wordende, alles gelegen tot Strateneinde, om en mits 
een som van vijf en vijftig guldens in voorlijf en twee en twintig veertelen koren en dat voor 
een termijn van twaalf eerstkomende jaren. 
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Item zal het aen den verhuerde liber staen het huijs actuelijck bij den huerder bewoont 
wordende af te breken naer half meert eerstkomende, en also den grond waer het gemeld 
huijs is opstaende ten deze mede is verhuert, soo zal den huerlinck ingevalle den verhuerder 
het gemelt huijs niet quamen af te breken voor het derven van den grond aen de corenpacht 
mogen corten twee veertelen coren jaerlijck tot den tijde wijlen hetzelve huijs afgebroken 
worde ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. Compareerde ten deze mede Nicolaes 
Verstrepen de vader van den huurder welke verklaarde zich als borg te stellen voor deze 
huur. De voorzegde huur zal continueren voor den termijn van zes andere jaren te beginnen 
half oogst van het jaar 1791. 
 
Akte N° 54            21 april 1785 
 
Condities en voorwaarden achtervolgens dewelke Jan Van Opstal zo in eigen naam als in 
kwaliteit van geëede voogd over het minderjarige kind van Anthonius De Bal daar moeder 
af was Dimphna Goovaerts ten dien einde bijgestaan van Adriaen Heijlen voogd uit de wet 
op aggregatie van de wethouders van Olen. Adriaen Van Opstal en tot slot Geeraert 
Taijmans in huwelijk met Catharina Goovaerts allen kinderen wijlen Maria Verschueren op 
heden den 21ste april 1785 door den notaris zullen te koop presenteren de na te specifiëren 
percelen van erven. Aldus werden deze condities publiekelijk voorgelezen op “ het schrans “ 
onder Olen, ter presentie van Guilliam Van Elst en Marten Goris als getuigen. 
 
Werd als eerste te koop gesteld, zeker perceel erve gelegen onder Olen, groot salvo justo 
twee honderd vijftig roeden. Palende oost de straat, van Olen naar “ de weduwe heijde “, 
zuid Peeter Jan Struijf, west de wezen wijlen Guilliam Verachtert en Maria Anna Anthonis en 
noord de kinderen Peeter Peeters, te aanvaarden half oogst eerstkomende ... en heeft 
daarvan den handslag na langdurige roepen ontvangen Peeter Bellens voor de som van 
twee honderd guldens courant en verklaarde daarop te stellen vijftien hoogen of verdieren, 
present Peeter Bouwen en Martinus De Meulder. Op heden den 11de mei 1785 het perceel 
land waarvan den handslag ontvangen heeft Peeter Bellens andermaal door mij notaris 
opgeroepen zijnde is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag zonder verdere 
verhoging verbleven aan Peeter Bellens, present Jan Heijlen en Peeter Bouwen. 
 
Ten tweede werd er te koop gesteld zeker perceel gebroekt, gelegen op “ den mosberg “ 
onder Geel, groot salvo justo vijf en zeventig roeden. Palende oost de erfgenamen Peeter 
Boeck, zuid de erfgenamen Wilm Verboven Lichtaart, west ... (leeg) en noord de nakinderen 
Peeter Heijlen. Heeft hiervan na langdurige roepen den handslag ontvangen Jan Baptist 
Heijlen voor de om van honderd en zestien guldens en verklaarde daarop te stellen achttien 
hoogen of verdieren. Op heden den 11de mei 1785 het voorzegde perceel warvan den 
handslag ontvangen heeft Jan Baptist Heijlen, andermaal opgeroepen verklaarde Jan 
Laenen hetzelfde pand te verdieren met één hooge en bij het geven van 1ste, 2de en 3de 
stokslag is hij koper gebleven voor de som van honderd en zestien guldens en negentien 
verdieren. 
 
Ten derde werd te koop gesteld zeker perceel gebroekt gelegen op “ den haersack “ onder 
Olen, groot salvo justo honderd en dertig roeden. Palende oost Jan De Busser erfgenamen, 
zuid Peeter Verlinde, west Merten Vande Weijer en noord de Nete. Heeft daarvan na 
langdurige roepen den handslag ontvangen Peeter Bouwen om en mits een som van twee 
honderd en zeventig guldens en verklaarde daar op te stellen dertig verdieren, present 
Peeter Bellens en Martinus De Meulder. Op heden den 22ste paril 1785 compareerde Jan 
Heijlen en verklaarde op het voorstaande perceel broekagie nog tien hoogen of verdieren bij 
te stellen, present Peeter Bulckens. Op heden 6 mei compareerde Jan Heijlen en verklaarde 
alsnog te stellen vijf hoogen. Dezelfde dag het voorzegde perceel nogmaals door mij notaris 
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opgeroepen zijnde verklaarde Peeter Bouwen alsnog te stellen vijf verdieren en is alzo na 
het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absolutelijk verbleven aan Peeter Bouwen, present 
Guilliam Van Elst en Jan Heijlen. 
 
Akte N° 12            23 maart 1785 
 
Testament:   In nomine Domini amen 
 
Bij den inhoud van deze openbaare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 23ste maart 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Maria Catharina 
Lemie weduwe wijlen Hendrick Haest en alsnu in huwelijk Joannes Thoremans 
inwoonster van Olen, enigszins onpasselijk, welke comparante verklaarde bij deze gemaakt 
te hebben haar tegenwoordig testament en ordonnantie van laatste wil:  
 

- Teniet doende en revocerende alle anterieure testament voor zoveel aan deze 
tegenwoordige contrarie ... 
 

- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart. 

 
- Dispositie va haar tijdelijke goederen, waarvan zij haar haafelijke effecten 

verklaarde te maken in volle eigendom aan Jan Thoremans en dat om daarmee 
haar kinderen verwekt in deze haar tweede huwelijk behoorlijk te alimenteren van 
kost, drank en klederen tot ze gekomen zijn tot den ouderdom van 25 jaar en 
disponerende van haar erfelijke goederen verklaarde zij ook te maken aan haar 
tegenwoordige man Jan Thoremans op de voorzegde last, de volle touchte bij 
leven en makende den eigendom aan alle haar drie kinderen verwekt in tweede 
huwelijk of descendenten zerzelfde bij representie, op den last van het na gestelde 
legaat latende verder haar twee kinderen uit eerste bedde met Hendrick Haest of 
hun representanten in alle haar erfelijke goederen en nalatendheid hunne legitieme 
portie. 

 
- Item heeft de testatrice gewild en begeerd dat haar zoon Adriaen Thoremans na 

haar dood en na de dood van haar man bij prelegaat zal moeten hebben een som 
van vijftig guldens voor zijn gedane diensten. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize der testatrice, ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en Adrianus J. Oniaerts geburen als getuigen. 
 
Akte N° 52           19 december 1785 
 
Op heden den 21ste maart 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Cornelis Daems 
en Elisabeth De Busser gehuwden en ingezetenen van Olen, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben van Jan Van Nueten in kwaliteit als collecteur der missen 
gefondeerd in de kapel van Meeren door wijlen de heer Henricus Swinnen een som van 
twee honderd guldens wisselgeld ... zijnde dezelfde penningen ten behoeve van de gemelde 
fondatie gerembourseerd door den eerwaarde heer pastoor Van Dijck, de erfgenamen Jan 
De Busser en de voogden der wezen wijlen Guilliam Verachtert en Maria Anna Anthonis 
dienende deze alsnu voor volle en absolute vereffening zonder dat den geldschieter in zijn 
voorzegde kwaliteit zal moeten doceren. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ den vorsten dries “ groot 
anderhalve zille, gelegen alhier. Oost Adriaen Heijlen, zuid de kinderen Guilliam Verachtert 
en Maria Anna Anthonis, west Jan Van Gansen, Adriaen Bellens nomine uxoris met het 
wederdeel. Item zeker perceel erve genaamd “ den honinck “ groot een zille. Oost de 
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kinderen Adriaen Van Lommel, zuid de kinderen Adriaen Aerts, west Geert Laenen 
erfgenamen en noord de wees wijlen Henrick De Busser. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 2             4 april 1785 
 
Op heden den 4de april 1785 compareerde voor mij notaris en getuigen Hendrick Havereijns 
in huwelijk met Anna Heijlen, inwoners van Morkhoven, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Peeter Leirs in huwelijk met Maria Verbiest inwoners 
van Noorderwijk, een som van zes honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker huis, hof en binnengelegen, gestaan en 
gelegen in “ ’t Gooreijnde “ tot Elsum onder Geel, groot vijf zillen. Palende oost de ... straat, 
zuid een straatje, west Jan Baptist Santvoort en noord Peeter Verboven en Franciscus 
Lavreijs, gekomen van des comparants ouders. 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 voorzegde obligatie is aan den ondergeschreven gerembourseerd met de intresten 
concenterende den ondergeschrevene al volgens in de cassatie. 5 juni 1794. 
 
Akte N° 53            14 april 1785 
 
Op heden den 14de april 1785 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Verrekt in 
huwelijk met Anna Dimphna Andries inwoners van Olen op de Hapelstraat welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van den eerwaarde heer F. Van 
Mieghem pastoor in Olen een som van honderd guldens. 
 
De comparant is verbindende voor deze obligatie, zijn persoon en goederen roerende en 
onroerende, waar en op welke plaats deze gelegen zijn en die er bevonden zouden worden. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen.  
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Akte N° 1            26 januari 1786 
 
Op heden den 26ste januari 1786 voor mij notaris en getuigen compareerden Adriaen 
Laureijs in huwelijk met Joanna Heijlen inwoners van Noorderwijk op de Gruenestraet 
welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Anna Petronella 
Goovaerts weduwe Andries Helsen inwoonster van Tongerlo een som van twee honderd 
guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker huis met hof en weide daaraan gelegen, groot 
salvo justo een half bunde, gestaan en gelegen onder Wiekevorst. Palende oost Franciscus 
Helsen, zuid Hendrick Naets erfgenamen, west ... (leeg) en noord Peeter Horemans. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, present Adriaen Van Reusel en Geeraerd 
Bellens als getuigen. 
 
Akte N° 2            26 januari 1786 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van dezen openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 26ste januari 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Andries Mans 
weduwnaar wijlen Maria Anna Dams, inwoner van Noorderwijk en ziek liggende te bed, 
welke comparant verklaarde bij deze gemaakt en geordonneerd te hebben deze 
tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

- Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 
en gepermitteerde uitvaart ter discretie van degene hierna te noemen. 
 

- Willende dat er kort na zijn overlijden zouden gecelebreerd worden 75 missen van 
requiem. 

 
- Item prelegateerde hij testateur aan Peeter Mans zijn halfbroer zijn staande 

horloge met de kast en verder toebehoren. Item en tot dien aan dezelfde zijn 
halfbroer alzulk derde part van vijftig guldens als hij testateur aan dezelfde is 
goedvindende uit den hoofde van zijn overleden zuster wijlen Maria Mans.  

 
- Item wilde hij dat aan zijn meijsen [meid] met naam Elisabeth Bulkens ingeval zij 

ten tijde van zijn overlijden nog bij hem woonde, zal betaald worden boven haar 
huur de som van twintig guldens eens. 

 
- Dispositie van zijn goederen, zo meubilaire als immeubilaire, maakte hij voor een 

derde part aan de kinderen of descendenten van Cornelis Mans zijn broer voor 
den eigendom, zo nochtans dat dezelfde Cornelis Mans van hetzelfde derde part 
de touchte zal genieten gedurende zijn leven. Item voor derde part aan Elisabeth 
Schellens de dochter van zijn zuster en voor het resterende derde part aan Peeter 
Mans zijn halfbroer in volle eigendom. Kiezende voor uitvoerder van zijn testament 
Peeter Mans. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van den testateur, ter 
presentie van Jan Baptist Van Oustaijen en Jan Luijmen geburen als getuigen. 

Not. 6029: 1786 
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Akte N° 3            26 januari 1786 
 
Op heden den 26ste januari 1786, voor mij notaris en getuigen compareerde Elisabeth 
Kraenen (Craenen) weduwe wijlen Jan Laureijs inwoonster van Noorderwijk op de 
Gruenstraat, welke comparante verklaarde verkocht te hebben aan Adriaen Laureijs haar 
zoon al haar haafelijke effecten diende tot pachterij, uitgenomen het koren en boekweide en 
de oogst ten velde staande als ook enige meubeltjes tot haar huishouden dienende, om en 
mits een som van drie honderd en vijf en twintig guldens courant, welke som aan de eerste 
comparante op heden werd voldaan, mits aan deze som werd gekort 200 guldens bij 
testament van den eerste comparante en haar man wijlen Jan Laureijs dienende.  
 
Item verklaarde de eerste comparante aan de gemelde Adriaen Laureijs present en 
accepterende, verhuurd te hebben haar huis en hof gestaan en gelegen alhier op De Gruen 
straat onder Noorderwijk met een perceel weide en een perceel land, voor een termijn van 
twaalf jaar en dat voor een som van twintig guldens en tien stuivers in voorlijf en zes loopen 
koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, present Adriaen Van Reusel en 
Geerardus Bellens als getuigen. 
 
Depost is geconditioneerd dat den tweeden comparant den oogst ten velde van de eerste 
comparante zal mogen pikken en schuren en dorsen, voor stro en caf en hetzelfde naar de 
markt voeren voor twee stuivers per veertel zonder daarvoor als verder te mogen rabatteren. 
 
Akte N° 4            31 januari 1786 
 
Op heden den 31ste januari 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter 
Vermeerbergen Franciscussone, inwoner van Olen, welke comparant bekende ontvangen 
te hebben van Geerard Wouters inwoner van Zoerle een som van honderd en één gulden 
en tien stuivers courant, zijnde dezelfde penningen voort gekomen van de successie van 
wijlen Catharina Bellens en achtervolgens competeerden aan de kinderen van voorzegde 
Gerard Wouters verwekt met Elisabeth Verboven. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zijn kindsgedeelte in de goederen op hem gesuccedeerd 
en gedevolveerd met het afsterven van zijn moeder. Compareerde ten deze mede 
Franciscus Vermeerbergen zijn vader, welke verklaarde bij deze afstand te doen van de 
touchte en het recht die aan de gestelde panden had. Actum binnen Olen, present Jan 
Verboven en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Den ondereheschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter Vermeerbergen de som 
van honderd en één guldens en tien stuivers in de voorzegde akte gemeld, concenteerde 
alvolgens in de cassatie. Actum Olen 4 januari 1792. G. Wouters. 
 
Akte N°5            12 februari 1786 
 
Op heden den 12de februari 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Helsen 
Peeterssone en Maria Doos gehuwden en ingezetenen van ILLe onder Tongerlo, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Ida Gebruers weduwe wijlen 
Marten Daems inwoonster van Buul onder Olen, een som van twee honderd guldens 
courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ den grooten dries “ 
tot ILLe onder Tongerlo. Oost de abdij van Tongerlo, zuid Adriaen Verstappen, west 
Hendrick Van De Perre en noord Adriaen De Ceuster, groot anderhalve zille. Item zeker 
perceel erve genaamd “ het schuerblok “ groot een half bunder, gelegen tot ILLe Oost de 
abdij van Tongerlo, zuid Jan Doos, west de erfgenamen Elisabeth Peeters en noord de 
erfgenamen Jan Helsen en Marten Meeus. 
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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            13 februari 1786 
 
Op heden den 13de febuari 1786, voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Van 
Hove in huwelijk met Maria Anna Meir ingezetenen van Olen, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Schroven weduwnaar Elisabeth Van 
Hove een som van twee honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel hooiwas gelegen op “ den sammelaer “ in 
“ ’t sammels broek “ groot een zille. Palende wisselrijdende tegen de erve van Peeter Wuijts 
Tongerlo. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 7            16 februari 1786 
 
Op heden den 16de februari voor mij notaris en getuigen compareerden Jan Peeters, Peeter 
Peeters en Maria Peeters allen kinderen wijlen Marten Peeters en Maria Anna Daems de 
voorzegde Maria Peeters bijgestaan van Jan Baptist Van Dijck haar man, welke 
comparanten gezamenlijk hebben verklaard dat aan hun pro indiviso zijn competerende 
zeker perceel beemd onder Herenthout in “ de leppens “ groot salvo justo 140 roeden. Item 
zeker perceel land genaamd “ de hoogweghijde “ gelegen tot Noorderwijk, groot salvo justo 
een bunder en tot slot een perceel land en bos genaamd “ de hijde “ onder Noorderwijk, 
groot salvo justo een oud bunder. 
 
En alzo de comparanten van de voorzegde niet langer in gemeenschap wilden blijven, zo 
verklaarden partijen, wegens verschillende waarde van deze percelen, deze in vorm van 
uitgroting op te maken in plaats van scheiding en deling. Dat al de goederen en percelen van 
erven hiervoor voortaan zullen verblijven in volle eigendom aan de twee eerste comparanten, 
om daar mee te doen hun libere wil al eveneens of de laatste comparante daaraan nooit 
geen part of deel hadde gehad, mits dat zij eerste comparanten aan de tweede comparante 
in uitgroting of ekwivalent voor haar part betalen en opleggen de som van twee honderd 
zeventig guldens courant. Verklaarde laatste comparante de voorzegde som ontvangen te 
hebben. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, present Joannes Augustinus Verhijen en 
Franciscus Van Thielen als getuigen. 
 
Akte N° 8            9 maart 1786 
 
Op heden den 9de maart 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Jacobus 
Verachtert en Maria Anna Hendrickx gehuwden en ingezetenen van Oevel, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter Hoes een som van 
twee honderd guldens courant. Zij comparanten zijn verbindende hun personen en 
goederen, roerende en onroerende waar en op welke plaats deze gelegen en bevonden 
zouden worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, 
present J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 9            15 maart 1786 
 
Op heden den 15de maart 1786 voor mij notaris en getuigen compareerden Adrianus 
Boeckx in huwelijk met Theresia Baeten inwoners van Oevel, welke comparanten 
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bekenden ontvangen te hebben uit handen van Ida Gebruers weduwe wijlen Marten Daems 
inwoonster Van Buul een som van twee honderd guldens courant.  
 
Zij comparanten stelden speciaal tot pand zeker derde part in een beemd, gelegen tot 
Morkhoven, genaamd “ de staten bempt “ aan den comparant nomine uxoris competerende 
met zijn twee broers, ieder voor een derde part indiviso. Palende de voorzegde beemd in’t 
geheel, oost Peeter Peeters, zuid de rivier de Wimpe, west dezelfde en noord de 
erfgenamen Franciscus Dens. Item een gelijk part in zeker schaerbos, gelegen tot 
Wiekevorst, groot in’t geheel een zille. Palende oost ... (leeg), zuid een weide, west ... (leeg) 
en noord Peeter Verstappen. 
 
Deze goederen aan den comparant competerende met zijn voorzegde broers, ieder voor een 
derde part, aan hun gezamenlijk bevallen bij scheiding en deling gepasseerd voor mij notaris 
op datum van 6 januari laatstleden, en tot slot zeker perceel gebroekt, gelegen onder Geel 
aan den comparant competerende voor de helft met zijn broer Michiel Boeckx, groot in’t 
geheel honderd vijftig roeden. Palende oost en zuid ... (leeg), west Peeter Lauwereijs en 
noord … (leeg). 
 
Actum Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts 
als getuigen hier toe aanzocht. 
 
Akte N° 10            26 maart 1786 
 
Op heden den 26ste maart 1786, voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Martien 
Douwen en Maria Elisabeth Vermeerbergen, gehuwden en ingezetenen van Buul onder 
Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter Hoes 
inwoner van Oevel een som van twee honderd en vijftig guldens courant. 
 
Zij comparanten verbindende hun personen en goederen en stelden speciaal tot pand de 
tweede comparantes kindsgedeelte op haar verstorven met het afsterven van haar 
moederlijke grootmoeder Christina Bellens en haar moeder Catharina Verboven. 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°11            4 april 1786 
 
Op heden den 4de april 1786, voor mij notaris en getuigen compareerde Marten Verstappen 
in huwelijk met Elisabeth Matthijs, inwoners van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Meester Jacobus Willems in 
huwelijk met Theresia Du Rubreu inwoners van Noorderwijk, een som van honderd en vijftig 
guldens courant. 
 
Hij comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel land gelegen onder Tongerlo, groot 
anderhalve zille Oost de baan, zuid de kinderen Franciscus ...?, west de erfgenamen wijlen 
de ... pastoor of de erfgenamen Peeter Helsen. Item zeker schaarbos, groot anderhalve zille. 
Oost Jan B.Gebruers, zuid Peeter Verhaert, west dezelfde en noord de gemeente heide. 
Aldus gedaan ter presentie van A. J. Oniaerts en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N° 12            13 april 1786 
 
Testament:   In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van dezen openbare instrument van testament kennelijk zij aan een ieder dat 
op heden den 13de april 1783 voor mij notaris en getuigen compareerde Adriaen 
Verstappen en Maria Elisabeth Hendrickx gehuwden en ingezetenen van ILLe jurisdictie 
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van Tongerlo, beiden gezond van lichaam, welke comparanten verklaarden gemaakt en 
geordonneerd te hebben deze tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart. 
 

- Willende dat na ieders overlijden gecelebreerd zouden worden dertig missen van 
requiem. 

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

goederen aan elkaar maakten in volle eigendom en na de dood van de ene of 
andere van hun beiden de touchte van alle en iegelijke dezelfde aan Dimphna 
Thijs weduwe van wijlen den testateurs zoon Jan Baptist Verstappen en na haar 
dood zullen alle iegelijke dezelfde goederen moeten gaan volgens landsrecht. 

 
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° 13              29 april 1786 
 
Op heden den 19de april 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Jan Baptist Cools 
en Anna Elisabeth Michiels gehuwden ter ene zijde en Adriaen Norbertus Cools in 
huwelijk met Elisabeth Bertels ter andere zijde, allen kinderen wijlen Anthoon Cools en 
Joanna Dens, welke comparanten verklaarden onderling de goederen gedeeld te hebben bij 
hun voorzegde ouders achter gelaten. 
 
Zo dat aan den voorzegde Jan Baptist Cools is bevallen zeker perceel land, groot omtrent 
de twee en een halve zille gelegen onder Oevel omtrent “ de beijle vennen “. Palende oost 
de Heirbaan, zuid het Beijlvennenstraatje, west den H. Geest van Oevel en noord een 
veldstraatje, blijvende den grond met den hof van het huisje van Adriaen Thijs aan dezelfde 
in erfpacht uitgegeven aan deze kavel gelijk ook de jaarlijkse geld huur of erfpacht en zal 
deze kavel tot zijn last moeten nemen een rente van honderd guldens wisselgeld uit een 
meerdere van twee honderd staande ten behoeve van de kerk van Geel, waarmede de 
voorzegde goederen door de comparanten gediend wordende in het geheel zijn verbonden. 
 
Zijnde verder aan de voorzegde Adriaen Norbertus Cools ten dele gevallen zeker huis, hof 
en omtrent een zille land, gestaan en gelegen onder Oevel omtrent “ de beijle vennen “. 
Palende oost de heirbaan, zuid den eerste comparants erve van deze gescheiden, west de 
weduwe Peeter Verachtert en noord een veldstraatje. In de voegen deze kavel van de eerste 
is gedeeld en in zijn limieten aan de palen gesteld en dat ook deze kavel tot zijn last zal 
moeten nemen de resterende honderd guldens wisselgeld uit de rente van twee honderd 
guldens hier voor vermeld.  
 
Depost geconditioneerd de heide gronden in zijn geheel te laten in volle eigendom aan 
Adriaen Norbertus Cools mits dezelfde daarvan alleen zal dragen de chijnsen en lasten. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Henricus Van Der Kempen als getuigen. 
 
Akte N° 14            22 mei 1786 
 
Testament:   in nomine Domini amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 22ste mei 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Mr. Gaspar Verelst 
koster en schoolmeester alhier en Maria De Winter zijn wettige huisvrouw, ingezetenen van 
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alhier, beiden gezond van lichaam, met ons gaande en staande, welke comparanten 
verklaarden bij deze hun tegenwoordig testament gemaakt te hebben. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart. 
 

- Willende dat na ieders aflijvigheid zouden gedaan en gecelebreerd worden twintig 
missen van requiem tot lafenis hunner zielen. 

 
- Dispositie van hun tijdelijke goederen, prelegateerden eerst en vooral aan Maria 

Cristina Verelst hun dochter een som van honderd guldens eens en een pluijme 
bedde met twee paar slaaplakens, kussens en verder toebehoren (en een wiel) en 
dit zo in consideratie van haar goede diensten, en dat zij gerecompenteert zijn over 
hunne andere kinderen in het aangaan van hun huwelijk al van de testateuren 
hebben genoten in de dispositie van hun haafelijke goederen. 

 
- De resterende haafelijke effecten maakten de testateuren aan elkaar in volle 

eigendom op last dat de laatst levende zal gehouden zijn te betalen een som van 
drie guldens drie stuivers aan ieder van de voorzegde kinderen en dit voor en de 
plaats van hunne legitieme portie der haave van den eerst stervende der testateurs  

 
- Aangaande hun erfelijke goederen verklaarden de testateuren de touchte en 

gebruik te geven aan de laatst levende van hun beiden gedurende hun leven. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize van de testateuren, ter presentie 
van Joannes Fr. Wuijts en Adrianus J.Oniaerts als getuigen. 
 
Depost hebben de testateuren verklaard dat na hun dood aan de gemelde Maria Christina 
Verelst bij prelegaat als voor zal volgen de grote hardhouten kist ten sterfhuize bevindende 
en ook al haar klederen en lijnwaad, zilver en goud tot haar lijve gediend ... en dit om 
redenen hier voor geëxprimeert en meer andere. 
 
Akte N° 15            27 mei 1786 
 
Conditie en voorwaarden achter volgens dewelke Egidius Oniaerts op heden den 27ste mei 
1786 na voorgaande proclamaties publiekelijk door mij notaris J. Fr. Oniaerts zal te koop 
presenteren de nabeschreven goederen.  
 
De voorstaande condities publiekelijk voor gelezen zijnde is na inhoud te koop 
gepresenteerd zeker perceel kwebbe gelegen alhier onder Olen, genoemd “ de meerder “, 
groot salvo justo honderd vijftig roeden. Palende oost Peeter Verlinden en anderen, zuid de 
weduwe Amand Haverans, west ... (leeg) en noord den loop scheidende het gemeijn 
gebroekt en heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Henrick Horemans voor 
de som van honderd en twintig guldens en verklaarde daarop te stellen tien verdieren, 
present P. De Smedt en P. J. De Bakker. Op heden den 29ste mei 1786 compareerde Henrik 
Horemans en verklaarde op de voorstaande koop alsnog vijf hoogen te stellen en verklaarde 
hij voor borg te assigneren den persoon van A. J. Oniaerts. Op heden 30 mei compareerde 
M. De Meulder burger der stad Herentals en verklaarde alsnog te stellen 5 verdieren en 
stellende voor borg Adriaen Bellens. 
 
Ten tweeden werd te koop gesteld zeker perceel eussel, genaamd “ de bleuke “ groot salvo 
justo een half bunder. Palende oost Peeter Douwen, zuid de H. Geest Tafel van Herentals, 
west Jan Van Menghsel en noord de erfgenamen Henrick Neijens. Heeft hiervan den 
handslag ontvangen Michiel Wilms voor de som van zes en vijftig guldens en verklaarde 
daar op te stellen vier verdieren. Op den 28ste mei compareerde Jan Smets Janssone en 
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verklaarde op het voorzegde “ heijeussel “ vier verdieren te stellen. Op heden den 10de juni 
compareerde Jan B. Op De Beeck en verklaarde op het voorzegde heijde eussel nogmaals 
vier verdieren te stellen. 
 
Ten derde werd er te koop gesteld zeker perceel erve groot 150 roeden salvo justo. Palende 
oost Franciscus Vermeerbergen, zuid J. F. Horemans, west de straat en noord J. F. Baeten, 
op den last van twee oord per gulden en heeft den handslag ontvangen Henrick Horemans 
voor de som van één en twintig guldens en verklaarde daarop te stellen vijf verdieren. Op 12 
juni stelde idem Henrick Horemans alsnog twee verdieren. 
 
Tot slot te koop gesteld zeker perceel zowel heide als dennenbos, gelegen alhier onder 
Olen. Palende oost P. Wouters, zuid Jan Heijns, west een straatje en noord P. Torfs, groot 
een zille.  
 
Op heden den 10de juni 1786 compareerde Jan Smets en verklaarde op den tweeden koop 
alsnog te stellen drie verdieren. Op 12 juni compareerde Michiel Wilms en verklaarde 
alsnog te stellen drie verdieren op de voorzegde tweede koop. 
 
Op heden den 12de juni 1786 den eerste koop andermaal opgeroepen zijnde door mij notaris 
is naar voorgaande advertentie dezelfde zonder verdere verhoging met het geven van 1ste, 
2de en 3de stokslag absolutelijk verbleven aan Sr. Martinus De Meulder uit naam en als 
command van den heer Jan Bapt. Le Paige, voor de som van honderd en twintig guldens 
en twintig verdieren, ter presentie van Michiel Wilms en Henrick Horemans. 
 
Op heden den 12de juni den tweeden koop andermaal opgeroepen zijnde door mij notaris, is 
dezelfde met 1ste, 2de en 3de stokslag en met het stellen van twee naardere verdieren 
verbleven aan Jan Smets voor de som van 56 guldens, present Michiel Wilms en Henrick 
Hormans. 
 
Op heden den 12de juni den tweeden koop andermaal opgeroepen zijnde door mij notaris, is 
dezelfde met 1ste, 2de en 3de stokslag zonder verdere verhoging verbleven aan Henderick 
Horemans voor de som van 21 guldens en zeven verdieren. Present Michiel Wilms en 
Guilliam Van Elst. 
 
Akte N° 16            14 juni 1786 
 
Op heden den 14de juni 1786 voor mij notaris en getuigen compareerden Peeter 
Vermeerbergen Franciscussone inwoner van Olen, welke comparant bekende ontvangen te 
hebben uit handen van den eerwaarde heer Van Mieghem pastoor van Olen, proviseur van 
de kerk van Olen, een som van honderd guldens courant. Comparant stelde speciaal tot 
pand zeker zijn kindsgedeelte in de goederen op hem gesuccedeerd met het afsterven van 
zijn moeder. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en A. 
J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 17            15 juni 1786 
 
Testament:  In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 15de juni 1786 voor mij notaris en getuigen compareerden Jan Douwen en Anna 
Gebruers gehuwden en ingezetenen van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, beiden gezond 
van lichaam, welke comparanten verklaarden gemaakt te hebben deze tegenwoordige akte 
van testament:  
 

- Teniet doende al de testamenten voor deze datum gemaakt. 
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- Willende dat hun lichamen begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 

uitvaart ter discretie van de laatst levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij de haafelijk goederen aan elkaar 
maakten in volle eigendom en aangaande hun erfelijke goederen daarvan 
verklaarden ze aan de laatst levende te maken de touchte en gebruik gedurende 
hun leven. 

 
- Item hebben de testateuren gewild dat de laatst levende zal gehouden zijn hun 

kinderen samen verwekt eerlijk op te voeden tot ze gekomen zijn tot een 
behoorlijke ouderdom en hen dan hun legitieme portie der haave te geven. 

 
- Item willende dat hun zoon Peeter Douwen zal moeten in collatie brengen een 

som van twee honderd en vijftig guldens welke hij alreeds van de testateuren bij 
anticipatie van succesie heeft genoten. 

 
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° 18             25 juli 1786 
 
Op heden den 25ste juli 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Marten De Swert en 
Maria Elisabeth Thijs gehuwden en ingezetenen van Oevel, welke comparanten bekenden 
schuldig te zijn aan Peeter Ennekens weduwnaar Elisabeth Huijskens een som van twee 
honderd guldens courant. Compareerde ten deze mede Adriaen Huijsmans inwoner van 
Tongerlo en Michiel De Swert inwoner van Oevel, welke comparanten verklaarden zicht te 
stellen als cauthonarissen en borgen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter 
presentie van Philip Vos en Adriaen Thijs als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene Hendrick Pauwels ingezetene van Oevel verklaarde zich insgelijk 
als borg te stellen voor de voorzegde obligatie van 200 guldens courant ten laste van Marten 
De Swert en ten behoeve van Peeter Ennekens met de intresten daarop. Actum 17 juni 
1792 present Franciscus Neijens en J. F. Oniaerts. 
 
Akte N° 19            30 juni 1786 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 30ste juni 1786, voor mij notaris en getuigen compareerden Anna Catharina 
Lemmens en Henrick Josephus Helsen, gehuwden en ingezetenen onder Westerlo aan de 
kapelle Ter Voort, de comparante enigszins onpasselijk beiden nochtans hun verstand in 
alles machtig, welke comparanten verklaarden gemaakt te hebben dit hun tegenwoordige 
akte van laatste wil:  
 

- Revocerende alle anterieure testamenten voor zoveel aan deze contrarie. 
 

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

 
- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze hun haafelijke goederen aan 

elkaar maakten in volle eigendom en aangaande hun erfelijke goederen 
verklaarden ze deze met volle touchte en gebruik ook aan elkaar te maken ... doch 
bij zo verre de testateuren kwamen aflijvig te worden achterlatende kind of kinderen 
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van beiden hun lijven geprocureerd zal de langst levende deze eerlijk moeten 
opvoeden en na hun beider dood den eigendom der erfelijke goederen aan het kind 
of kinderen te maken. 

 
- Indien geen kinderen moeten gaan en succederen te weten hetgene van de 

testatrice aan haar half zusters of descendenten en degene gekomen van den 
testateurs zijde terug daar die van gekomen zijn. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize der testateuren, ter presentie van Josephus 
Van Den Bosch en Jan Sprengelen (Sprengers) als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Depost heeft de testatrice verklaard te willen ingeval haar vooraflijvigheid dat Frans 
Lenaerts haar stiefvader jaarlijks na de dood van zijn vrouw, de moeder van de testatrice zal 
moeten trekken de kwantiteit van tien veertelen koren of drie pistolen in geld en dit 
gedurende zijn leven en dit insgelijks ingeval van geen kinderen als voorzegt en anders niet. 
 
Akte N° 20            30 juni 1786 
 
Op heden den 30ste juni 1786, voor mij notaris en getuigen compareerde Anna Catharina 
Lemmens, bijgestaan van Henrickus Josephus Helsen haar man, inwoners tot Westerlo 
aan de kapel Ter Voort, welke comparante verklaarde bij donatie inter vivos, gift onder 
levenden te geven aan Joanna Theresia Lenaerts en Anna Maria Lenaerts haar 
halfzusters, zeker perceel zaailand genaamd “ het renders “ groot circa een half bunder 
gelegen onder Westerlo, leenroerig onder den boek van de heer Mangelschots. Palende 
oost de erfgenamen Baltazar Geps, zuid Sije straat.  
 
Item zeker perceel zaailand genaamd “ het verbrands “ onder Parreweijs, leenroerig aan de 
Princes van Geel, groot een zille. Palende oost en west Jan B. Diels. Item zeker perceel land 
gelegen alhier aan de kapel Ter Voort, groot 95 roeden salvo justo, leenroerig aan de heer 
Mangelschots. Palende oost Jan Sprengers, west Dimphna Helsen. Item en tot slot zeker 
perceelke beemd genaamd “ pullen bempt “ groot een halve zille. Palende oost de 
erfgenamen Marten Soeten, west Jan Bapt. Stevens erfgenamen. Leenroerig aan den boek 
van de heer Cannaerts d’Halmale. 
 
Op conditie dat zij comparante daarvan is reserverende de touchte voor haar en haar mans 
leven en tevens dit alles indien de comparante donatrice komt te overlijden zonder kinderen 
achter te laten, andesr komt deze gift ipso facto te cesseren. Aldus gedaan en gepasseerd 
aan de kapelle Ter Voort, ter presentie van Josephus Van Den Bosch en Jan Sprengers als 
getuigen. 
 
Akte N° 21           11 augustus 1786 
 
Op heden den 11ste augustus 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Adriaen 
Govaerts Henrickssone in huwelijk met Dimphna Boeckx inwoners van Oosterwijk, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Mr. Jacobus Willems in 
huwelijk met Theresia Du Rijbreu gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk een som van 
vijf honder en vijftig guldens courant. 
 
Hij comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het klaeskens “ groot 
een half bunder, gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost de straat zuid Adriaen 
Wouters, west Jan Van Doninck en noord de kinderen van Michiel Gebruers. Item zeker 
perceel weide gelegen in “ ’t hoekxken “ onder Tongerlo, Oosterwijk voorzegd. Groot vijf en 
zeventig roeden. Palende oost Jan Van De Poel, zuid Jan Douwen, west Peeter Nuijens en 
noord Adriaen De Ceuster. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en Jan Haeseldonckx als getuigen. 
 
Akte N° 22           24 augustus 1786 
 
Op heden den 24ste augustus 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Anna 
Catharina Hollandts weduwe wijlen Peeter Verachtert inwoonster van Oevel, welke 
comparante verklaarde verhuurd te hebben aan Franciscus Verachtert haar zoon, zeker 
haar comparant huis, hof en verdere edificiën, genaamd “ de kroone “ met de annex 
landerijen, weiden, heiden en beemden zoals zij verhuurster het actueel bewoonde en dat 
om en mits een som van tachtig guldens in voorlijf en zes en dertig veertelen koren. 
 
Dat huerlinck te half meert eerstkomende zal aenveerden om daer mede te doen naer 
geliefte seker parcheel erve genaemt “ de paepe hijde “, seker parcheel genaemt “ peerken 
mertens gat “ ende seker parcheel erve genaept “ de bijstraet “ actueel besaijt met peën, 
van welke peën den huerlinck zal mede aenveerden de hellicht. Den huerlinck zal jaarlijks en 
de heijden mogen steken zijne provisie van schadden en vier roeden rusch op “ de mos 
bergh “ onder Gheel. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van Adriaen Mols en Peeter 
Ennekens beide inwoners van Tongerlo als getuigen. 
 
Akte N° 23           5 september 1786 
 
Op heden den 5de september 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Ferdinand 
Goossens in huwelijk met Maria Catharina De Ceuster inwoners van Oosterwijk jurisdictie 
van Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen 
Helsen inwoner van Oevel, een som van honderd acht en twintig guldens. Hij comparant is 
verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende waar en op welke plaatste 
dezelfde bevonden zouden worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan Van Nueten en Jan Haeseldonckx als 
getuigen. 
 
Akte N° 24           11 september 1786 
 
Testament:   In nomine Domini amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 11de september 1786 voor mij notaris en getuigen compareerden Anthoni 
Helsen en Elisabeth Bellens gehuwden en ingezetenen der stad Herentals, beiden gezond 
van lichaam, met ons gaande en staande, welke comparanten verklaarden te lauderen en 
van waarde te houden hun testament gepasseerd voor den notaris P. Heijlen en getuigen 
van datum 26 april 1780 voor zo veel in deze niet contrarie word gedepondeerd.  
 
Alvolgens codicillatrice veranderde en corrigeerde haar dispositie ten opzichte van haar 
immobilair, willende en begeerde dat haar erfgenamen ab intestato ingevolge van haar 
vooraflijvigheid hun zullen moeten tevreden stellen met de som van negenhonderd guldens 
en haar successie en nalatendheid in de immobilaire zal blijven aan haar man codicillateur. 
Item wilde hij codicillateur ingeval van zijn voor aflijvigheid dat dezelfde zijn zoon of zijn 
erfgenamen aan zijn vrouwe zal betalen jaarlijks de som van dertig guldens en dat in plaats 
van de touchte in de gecongnesteerde erven. Item wilde zij codicillatrice ingevolge haar voor 
aflijvigheid en ingeval haar moeder voor haar zou komen aflijvig te worden, dat haar klederen 
en lijnwaad bij het voor beroepen testament aan haar moeder gelaten, in dat geval zullen 
gaan op haar broers en zusters. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ten huize der codicillateuren, ter 
presentie van J. P. Van Der Asdonck en Jacobus Putcheijs als getuigen. 
 
Akte N° 25           18 september 1786 
 
Op heden den 18de september 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter De 
Ceuster Janssone, inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan 
Peeter De Ceuster en Joanna Maria Franssen gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk 
in “ de Eissels “, present en in koop accepterende, zeker huis met het klein huis annex, stal 
en schuur met den hof en aangelegen erven, groot samen salvo justo een half bunder, 
gestaan en gelegen tot Morkhoven op “ het bergsken “ genaamd “ de sterre “. Palende oost 
Adriaen Wouters, zuid Peeter Van Den Bolk, west de Cappellerije en noord de straat en dat 
om en mits een som van negentien honderd en vijftig guldens courant geld. Aldus gedaan en 
provisioneel verkocht binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Peeter 
Bouwen en Adriaen Peeters als getuigen. 
 
Op heden den 12de oktober 1786 den voorzegde koop door mij notaris andermaal 
opgeroepen zijnde is dezelfde koop zonder verdere verhogingen met het geven van 1ste, 2de 
en 3de stokslag verbleven aan Peeter De Peuter eerste koper voor de som van negentien 
honderd en vijftig guldens courant en vijftig verdieren, ter presentie der getuigen. Verkocht bij 
stokslag binnen Olen, ten huize van Peeter Bulkens, ter presentie van Peeter Bouwen en 
Adriaen Peeters als getuigen. 
 
Akte N° 26            23 oktober 1786 
 
Op heden den 23ste oktober 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter De 
Ceuster Janssone inwoner van Olen, welke comparant verklaarde onherroepelijk mits deze 
te constitueren N. N. en alle toonders deze of copije authentiek om te gaan en te 
compareren voor den heer Drossaard en schepenen des dorps en graafschap van 
Morkhoven en aldaar zijn in zijn naam en in ’s heeren handen op te dragen zeker huis met 
stal, schuur, hof, klein huis en aangelegen erven, groot samen een half bunder salvo justo, 
alles gestaan en gelegen tot Morkhoven op “ ’t bergsken “ aldaar genaamd “ de sterre “. 
Palende oost Adriaen Wouters, zuid Van Den Bolck nomine uxoris, west de Capellerije en 
noord de straat. Om des gedaan daarin wel en wettelijk te goeden, vesten en erven Peeter 
De Peuter met zijn huisvrouw Joanna Maria Franssen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts 
als getuigen. 
 
Akte N° 26 ²             23 oktober 1786 
 
Op heden den 23ste oktober 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Adriaen 
Thoremans inwoner van Olen, Peeter Thoremans inwoner van Antwerpen en Jan Baptist 
Thoremans inwoner van Mortsel, welke comparanten verklaarden onherroepelijk mits deze 
te constitueren, om te gaan en compareren voor meijer en schepenen des dorps en 
graafschap Olen om aldaar in hun naam opdracht te geven in ’s heren handen van de hierna 
te specifiëren erven, te weten zeker perceel erve groot omtrent de drie zillen, gelegen onder 
Olen. Palende oost Cornelis Verwimp, zuid en west Adriaen Franciscus Cluijts en noord de 
begijn Bellens.  
 
Item van zeker perceel hooiwas gelegen op “ het slept “ onder Olen. Oost Anna Maria 
Wilms, zuid den heer Intendent Bosquet, west Peeter Laureijs en noord de rivier de Nete. 
Item en tot slot van zeker perceel zowel dries als land genaamd “ de wouwer “ groot salvo 
justo twee honderd roeden gelegen tot Olen. Palende oost de straat, zuid Jan Bapt. 
Tessens, west Geeraerd Wouters en noord G. Vekemans. De voorzegde percelen erven 
hiervoor in hun regenoten uitgeschreven en gespecifieerd wel en wettelijk te goeden, 
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vestigen en erven met alle solemniteiten naar stijl der bank rechten gerekwiteerd te weten 
in’t eerste Peeter Renders, in den tweede Henricus De Ceuster en in’t derde Jan Baptist 
Roosbroeckx allen ingezetenen van Olen. 
 
Het eerste perceel verkocht voor de som van twee honderd zeven en negentig guldens het 
tweede voor de som van negentig guldens en het derde voor de som van vier honderd en 
acht en zeventig guldens courant. Compareerde ten deze mede Jan Thoremans welke 
verklaarde afstand te nemen van zijn recht van touchte welke hij aan de voorzegde percelen 
uit kracht van testament in bezit hadde van wijlen Maria Catharina Lemie zijn huisvrouw. 
Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts getuigen. 
 
Akte N° 27            19 oktober 1786 
 
Op heden den 19de oktober 1786, voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter De 
Peuter in huwelijk met Joanna Maria Franssen gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk 
in “ de eissels “, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Mr. 
Jacobus Wilms als rentmeester van de fondatie der kleine Borskens tot Noorderwijk een 
som van vijf honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen omtrent “ de eissels “ onder 
Noorderwijk, groot een half bunder. Palende oost de erfgenamen Michiel Gijsmans, zuid 
Peeter Heijlen, west Peeter Maes en noord de erfgenamen Jan Huijskens. Item zeker 
perceel lans gelegen op de Groenstraat onder Morkhoven, groot drie zillen. Palende oost 
Maria Christien Peeters, zuid de straat, west Jan Sterckx en noord Jan Sterckx zijnde heide. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 28            19 oktober 1786 
 
Op heden den 19de oktober 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter De 
Peuter en Joanna Maria Janssens gehuwden ingezetenen van Noorderwijk, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan B. De Winter en Maria 
Bellens gehuwden inwoners van Morkhoven een som van vijf honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker huis, hof en aangelegen erven, genaamd “ de 
sterre “, gestaan en gelegen op “ het bergsken “ tot Morkhoven. Palende oost het klein 
huisje, zuid Peeter Van Den Bolck nomine uxoris, west de cappellerije en noord de straat. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Henricus De Ceuster en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Compareerde ten deze mede Peeter Franssen inwoner van Morkhoven, welke verklaarde 
zich als borg te stellen voor de voorzegde som en intrest daarvan jaarlijks te vervallen ... 
makende als zijn eigen schuld. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter De Peuter een som van 
vijf honderd guldens met den intrest tot op heden datum, consenterende alvolgens in de 
cassatie der voorzegde obligatie. Actum 25 januari 1789. Joannes Baptist De Winter. 
 
Akte N° 29           3 november 1786 
 
Op heden den 3de november 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter De 
Peuter inwoner van Noorderwijk, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan 
Adriaen Van Opstal, present en de koop accepterende zeker huis en hof gestaan en 
gelegen tot Morkhoven op “ het bergsken “ groot salvo justo veertien roeden. Palende oost 
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Joseph Pauwels erfgenamen, zuid en west den verkoper en noord de straat en dat om en 
mits een som van drie honderd guldens courant. 
 

- Op dit huijs chijns van tien oorden in een meerdere van vijf stuivers aen de kerke 
van Morckhoven ... 
 

- Den hof van’t gemelt huijs zal zijne limiet schijdinge hebben op de hellicht van den 
gank die er is tuschen het voors huijs en ’t gene van den verkoper ... 

 
Gedurende het schrijven verscheen den voorzegde Adriaen Van Opstal en stelde boven de 
voorzegde koopsom vijftien verdieren. Aldus gedaan en provisioneel verkocht ten huize van 
verkoper, present Peeter Ridts en Michiel Bastiaens als getuigen. 
 
Op heden den 20ste november 1786 het voorzegde huis door mij notaris andermaal 
opgeroepen zijnde is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absolutelijk en 
zonder verdere verhoging verbleven aan Adriaen Van Opstal voor de som van drie honderd 
en vijftien guldens, daaronder begrepen de heft der gestelde verdieren.  
 
De verkoper verklaarde uit handen van den koper ontvangen te hebben een som van drie 
honderd en vijftien guldens in voldoening van de voorstaande koop. Aldus gedaan deze 
condities met den stokslag gesloten, ter presentie van Jan Geps en Adriaen Bulkens als 
getuigen. 
 
Akte N° 30           13 november 1786 
 
Alzo kwestie en geschil ontstaan was tussen Petrus Van Otten in huwelijk met Elisabeth 
Haest, Franciscus Huijpens in kwaliteit als voogd over de wezen wijlen Geeraert Mertens 
daar moeder van was Maria Haest ter ene zijde. Jan Thoremans weduwnaar wijlen Maria 
Catharina Lemie en Adriaen Thoremans dezelfde haar zoon zich sterk makende voor zijn 
broers ter andere zijde, over en ter verzoek der succesie van de voorzegde Maria Catharina 
Lemie, zo ver dat daarover voor wethouders van Olen en Wiekvorst proces is ventilerende, 
zo zijn op heden 13 november 1786 de voorzegde partijen gecompareerd voor mij notaris en 
getuigen, welke comparanten verklaarden om alle kwestie ander hun geroerd neer te leggen 
en minnelijk getransigeerd te zijn in de voegen en manieren hier volgende: 
 
Te weten dat de gehele successie zo mobilaire als immobilaire van de voorzegde Maria 
Catharina Lemie immers al dezelfde zo patermoniele als matermoniele erven en immobiele 
goederen met haar dood achtergelaten en ontruimd gelijk ook haar haafelijke effecten op 
voet en in conformiteit van zekere akte van uiterste wil door de voorzegde Maria Catharina 
Lemie gemaakt voor mij notaris en getuigen, zullen zijn en blijven aan de voorzegde Jan 
Thoremans en zijn kinderen in volle eigendom. 
 
En alzo de eerste comparanten zo voor hun als hun wezen bij gemelde akte van uiterste wil 
zijn geroepen voor hun legitiem portie ... zijn de respectieve comparanten daarover tot 
akkoord gekomen dat de tweede comparant aan de eerste in plaats van dien zal uitkeren en 
betalen de som van drie honderd en vijftig guldens, tussen heden en zes weken, waarvoor 
de gehele nalatendheid hier voor geroerd zal zijn en blijven aan de tweede comparanten.  
 
De tweede comparanten zullen moeten tot hun last nemen twee derde parten van twee 
honderd guldens wisselgeld staande ten behoeve van de kinderen Geeraert Mertens en 
Maria Haest. Item de som van twee honderd en twintig guldens die de eerste comparant 
ingevolge zekere transactie schuldig waren aan Jan Thoremans zal aan dezelfde moeten 
voldaan worden door Adriaen Thoremans en zijn broers. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van P. De Smedt en J. Fr. Wuijts als 
getuigen. 
 
Akte N° 31           24 november 1786 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Joannes Thoremans en zijn kinderen op 
heden den 24ste november 1786 naar voorgaande proclamaties publiekelijk door mij notaris 
aan de meestbiedende zullen presenteren te verkopen. Na het voorlezen van verkoops 
condities werd te koop gesteld: 
 
Eerst zeker huis met annex stal en schuur en gronden van erve, gestaan alhier in ’t midden 
van den dorpscirkel, groot samen omtrent de zeventien roeden, op den last van aan de 
chijns daarop uitgaande te aanvaarden. De verkopers reserveerden de kamer tot half maart 
1788, gelijk zij ook reserveerden de lindebomen voor ’t zelfde huis staande om ten hunne 
behoefte te verkopen zullen de verkopers hier overgeven en te betalen voor lijfkoop vijftig 
potten bier. 
 
Verder werd te koop gesteld zeker perceel erve gelegen alhier onder Olen, groot omtrent de 
drie zillen. Palende oost Cornelis Verwimp, zuid en west Adriaen Franciscus Cluijts en noord 
de begijn Bellens en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Peeter 
Renders voor de som van twee honderd twee en zeventig guldens en verklaarde daarop te 
stellen vijf en twintig verdieren. Stellende voor borg Jan Baptist Renders. 
 
Item werd te koop gepresnteerd zeker perceel dries genaamd “ de beffe “ groot salvo justo 
drie zillen, gelegen onder Olen. oost de kinderen Maria Anna Anthonis en Jan Bapt. Cluijts, 
zuid Henr. Baeten en Peeter Van Dijck en noord de straat. Reserveerde de verkopers de 
revenue zullende door dezelfde hier over betaald worden twintig potten bier. 
 
Item werd te koop gepresenteerd zeker perceel hooiwas gelegen op “ den slept “ onder 
Olen. Oost Anna Maria Wilms zuid den heer Intendent Bosquet, west P. Laureijs en noord de 
rivier de Nete. Te aanvaarden ten dage van absoluut verblijf en zal hier over betaald worden 
tien potten bier waarvan den handslag ontvangen heeft Henricus De Ceuster voor de som 
van twee en tachtig guldens en verklaarde daar op te stellen acht verdieren. 
 
Item werd te koop gesteld zeker perceel zowel dries als land genaamd “ den wouwer “ groot 
salvo justo 250 roeden. Palende oost de straat, zuid Jan Baptist Tessens, west G. Wouters 
en noord G. Vekemans. Reserveerden de verkopers het revenue en het schaarhout voor dit 
seizoen en zullen de verkopers hiervoor betalen veertig potten (bier) in lijfkoop, en heeft na 
langdurige roepen hiervan den handslag ontvangen Michiel Roosbroek voor de som van 
vier honderd zes en zestig guldens en verklaarde daarop te stellen twaalf verdieren. 
Verklarende deze gedaan te hebben op commando van zijn vader Jan Baptist 
Roosbroeckx alhier present. 
 
Op heden den 11de december 1786 de voorzegde kopen andermaal door mij notaris 
opgeroepen zijnde, zijn dezelfde absolutelijk en zonder verdere verhogingen verbleven te 
weten den eerste koop aan Peeter Renders voor de som van twee honderd twee en 
zeventig guldens en vijf en twintig verdieren en de tweede koop aan Henricus De Ceuster 
voor de som van twee en tachtig guldens en acht verdieren. Den derden koop aan Jan 
Baptist Roosbroeckx voor de som van vier honderd zes en zestig guldens en twaalf 
verdieren. Aldus gedaan absolutelijk verkocht en met den stokslag gesloten, ter presentie 
van P. De Smedt en G. Van Elst als getuigen. 
 
Item werd te koop gesteld zeker perceel heide gelegen aan de Buelestraat. Waarvan den 
handslag ontvangen heeft Henrick Horemans voor de som van zes guldens en zes stuivers 
en stelde twee verdieren. 
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Akte N° 32           16 december 1786 
 
Op heden den 16de december 1786 voor mij notaris en getuigen compareerden Martinus 
Vervoort weduwnaar wijlen Joanna Verachtert, welke comparant verklaarde nog in huwelijk 
zijnde met zijn gemelde vrouw, zoals Jan Baptist Verachtert en Jan Vervoort respectieve 
voogden als toeziener over des comparants minderjarig kind, dat bij deze insgelijks 
verklaarde, wel en degelijk ontvangen te hebben uit handen van Peeter Cornelis inwoner 
van Plassendonck onder Noorderwijk een som van drie honderd guldens en ook een som 
van vijf en zeventig guldens restant van een obligatie van honderd guldens staande ten laste 
des comparant en ten behoeve van Jan Baptist Peeters. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel land gelegen in “ het schremenhage “ 
groot omtrent een zille. Oost Peeter Peeters, zuid ‘ s Heere straat, west Peeter Peeters 
voorzegde en noord de Capellerije van Noorderwijk. Item zeker perceel beemd gelegen tot 
Plassendonk, groot omtrent een zille. Palende oost Joseph Verswijvel, zuid Adriaen 
Wouters, west de erfgenamen Henderick Verbiest en noord de heer priester Wouters. Zijnde 
deze panden bij onderlinge scheiding en deling tussen den comparant en zijn broer 
aangegaan welke zij bij deze zijn lauderende bevallen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris en getuigen 
present J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen . 
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Akte N° 14           10 september 1786 
 
Op heden den 10de september 1786 compareerde Elisabeth Heijlen weduwe Adriaen 
Neijens welke comparante verklaarde verhuurd te hebben aan Adriaen Wagemans present 
en de huur accepterende haar comparants huis met hof en landerijen, gelegen alhier binnen 
Olen, het laatst bewoond bij Hendrick Wagemans en aan den huurder bekent en dat om en 
mits een som van tien guldens in voorlijf en drie veertelen en een halve koren jaarlijks. 
Actum Olen, present J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°           24 augustus 1786 
 
Testament:   In nomine Domini amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van codicille kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 24ste augustus 1786 voor mij notaris en getuigen, compareerde Anna Catharina 
Hollants weduwe Peeter Verachtert inwoonster van Oevel in ” de croon “ aldaar en 
enigszins onpasselijk, welke comparante verklaarde te lauderen en van waarde te houden 
haar conjunctief testament met wijlen haar man gemaakt en gemaakt door den notaris Eg. 
Oniaerts en alsnu verder te expliceren haar laatste wille. 
 

- Willende en begerende dat na haar dood aan haar zoon Michiel Verachtert bij 
prelegaat zal volgen en betaald worden een som van honderd en vijftig guldens 
boven hetgene aan hem toekomt volgens kracht van het voor beroepen testament 
en dit in consideratie van zijn diensten aan de codicillatrice. 
 

- Item prelegateerde zij aan haar zoon Franciscus Verachtert al het getuig en 
gereedschap van de steenovens en al de tonnen, half tonnen en vaten dienende 
tot de brouwerij en tot dien het beste pluimen bed met sargie, oorkussens en 
verder toebehoren en zulks verder in vergelding van zijn diensten een de 
codicillatrice bewezen. 

 
- En dat de verder nalatendheid zal succederen op den voet van het voorberoepen 

testament, zo nochtans dat met deze restrictie dat ingeval haar andere kinderen de 
voorzegde legaten niet verstonden te laten volgen of contradiceren de akte van 
huur en verhuring tussen de codicillatrice en haar voorzegde zoon Franciscus 
Verachtert op heden aangegaan, in dat geval de codicillatrice haar gehele 
nalatendheid, muebilaire en al hetgene waaraan zij disponeerde is hebben mits 
deze verklaard te laten haar voorzegde twee zonen legatarissen in deze en dat 
haar andere kinderen hun zullen moeten vergenoegen met de naakte legitieme 
portie der zelfde nalatendheid. De voorzegde twee zonen daarin alsnu 
instituerende met vol recht van institutie.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize en voor het ziekebed van de 
codicillatrice, ter presentie van Adriaen Mols en Peeter Ennekens beide inwoners van 
Tongerlo als getuigen. 
 
Akte N° 5             15 juli 1786 
 
Op heden den 15de juli 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Jan Heijns inwoner 
van Tongerlo, welke comparant verklaarde opnieuw verhuurd te hebben zeker zijn 

Not. 6030 : 1786 
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comparante stede met de annex landerijen, weiden, heiden en beemden, zo en gelijk 
hetzelfde actueel bij de huurster bepachtert wordt en om en mits een som van acht en vijftig 
guldens in voorlijf en acht en dertig veertelen en een loopen en een kwartier koren. 
 
Item zal huurster in’t afschijden moeten laeten ledig liggen voor den aenkomende huerlinck 
een half bunder landts en in wijde “ de drij vennekens “, “ de rijd “ en alle de bemden 
tegens half meert ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. Ondertekenden: Joanna Verhaegen, Anna 
Theresia Verstrepen.  
 
De voorstaande huur aangegaan tussen Jan Heijns ter ene en Joanna Verhaegen weduwe 
Peeter Verstrepen en haar dochter Theresia Verstrepen ter andere zijde zal op den 
voorzegde voet en condities na het expireren van den termijn daarbij gestipuleerd 
continueren voor een termijn van drie andere jaren en dat in faveur van Franciscus 
Wouters in huwelijk met Theresia Verstrepen. Actum Olen 25 augustus 1790. 
 
De voorstaande huur zal op den voorzegde voet en condities na het expireren van den 
tweeden termijn hier voor aangegaan continueren voor den tijd van drie andere jaren en dat 
in faveur van Franciscus Wouters, te beginnen half maart 1796. Actum 18 juni 1792. 
 
Akte N° 7              1786 
 
Alzo kwestie en geschil stonde te gerijzen tussen Geeraert Wouters ter ene en Peeter 
Wouters zijn zoon uit het eerste bedde ter andere zijde en ter zake van zeker akkoord 
tussen voorzegde partijen gemaakt en aangegaan over het bekostigen der filosofie studie 
van den voorzegde Peeter Wouters, gelijk ook over de betouchting der goeden op dezelfde 
verstorven met het afsterven van zijn moeder Anna Van Bijlen, wordende dezelfde tot 
hiertoe in touchte bezeten bij Geeraert Wouters, zo verklaarden de voorzegde partijen 
daarover in het minnelijke getransigeerd te zijn in de navolgende manieren:  
 

- De pretentie die den eerste comparant zou hebben ten laste van den tweeden 
comparant uit kracht van het gemelde akkoord en over de voor beroepen 
bekostigen mits deze zal cesseren als wordende dezelfde en al hetgene uit het 
gemelde akkoord zou kunnen spruiten door deze aan den tweeden comparant 
geremitteerd. 
 

- In consideratie van welke den eersten comparant zal blijven bezitten voor de 
gehele touchte het part en deel op den tweeden comparant verstorven in de 
erfgoederen van zijn moeder wijlen Anna Van Bijlen. 

 
- Ingeval de tweede comparant zoude gelieven de voorzegde goederen te verkopen 

hetzelfde zal mogen te doen zonder aanzien van den eerste comparant, zo 
nochtans dat hij voor het import van de touchte in gemelde goederen den eerste 
comparant zal moeten bevrijden en assureren op andere panden. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 9             30 juli 1786 
 
Op heden den 30ste juli 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Anna Maria De Roij 
weduwe wijlen Peeter Van Ende, inwoonster van Olen, welke comparante verklaarde 
verhuurd te hebben aan Peeter Daems in huwelijk met Maria Peeters inwoners van 
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Oosterwijk onder Tongerlo, present en accepterende in huur haar comparants huis en 
verdere edificië, met hof en landerije, groot samen omtrent de zeven zillen, alle gestaan en 
gelegen tot ILLe onder Tongerlo aan den huurder bekent en dat om en mits een som van 
achttien guldens in voorlijf en zeven veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als 
getuigen. 
 
Akte N° 10             30 juli 1786 
 
Op heden den 30ste juli 1786 voor mij notaris en getuigen, compareerde Peeter De Ceuster 
inwoner van Olen, welke comparant verklaarde opnieuw verhuurd te hebben aan Peeter 
Appels in huwelijk met Maria Van Den Brande inwoners van ILLe alhier present en de huur 
accepterende, zeker zijn comparante stede met de annex landerijen, weiden, heiden en 
beemden, zo en gelijk hetzelfde actueel bij de huurders bepachtert en in huur gehouden 
worden en dat om en mits een som van vijftig guldens courant in voorlijf en twintig veertelen 
koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Compareerde ten deze mede Henrick Steurs inwoner van Grees onder Herentals en Jan 
Appels de zoon van den huurders welke comparanten beiden bekenden zich als borg te 
stellen. 
 
De voorstaande huur mits deze continuerende van zes andere jaren, respectievelijk te 
beginnen half maart en half oogst komende voor de gestipuleerde som. Mede comparerende 
Jan Appels die zich nogmaals als borg stelde. Actum 7 oktober 1792, present den eerw. 
heer P. Oniaerts en J. Fr. Wuijts. 
 
Akte N° 11            8 augustus 1786 
 
Op heden den 8ste augustus 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Christiaen 
Bulkens inwoner van Noorderwijk, welke comparant verklaarde opnieuw verhuurd te hebben 
aan Franciscus Bulkens zijn zoon in huwelijk met Maria Anna Daems, present en de huur 
accepterende, zijn comparants huis, hof, stal en schuur met landerijen en weiden, zo en 
gelijk den huurder het actueel bewoonde en dat om en mits een som van twee en negentig 
guldens in voorlijf en dertien veertelen een half koren, Lierse maat. Daarvan twaalf veertelen 
en een halve te betalen volgens het spijker van Lier mits rabatterende twee stuivers per 
veertel en de resterende veertelen te bakken voor de armen en dat voor een termijn van zes 
jaar.  
 
Item zal huerlinckjaerlijkx mogen slaegen of steken op “ den mommaert “ onder Olen drij 
roeden rusch. Depost is geconditioneert dat huerlinck zal moeten onderhouden de glaesen in 
de vensters van reparatie. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Florens Hakselmans en 
Geeraert Dierckx als getuigen. 
 
Akte N° 12            8 augustus 1786 
 
Op heden den 8ste augustus 1786 compareerde Jan Sprengers inwoner van “ de vennen “ 
onder Herentals, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Franciscus Bulkens 
Christiaenssone, present en de huur accepterende van zeker perceel erve genaamd  
“ wolfens dries “ groot salvo justo 150 roeden. Item zeker perceel genaamd “ de 
hesewijckse plek “ groot omtrent een oud bunder. Item zeker perceel land genaamd “ den 
luijtenman “ groot 150 roeden. Item een perceel groot 550 roeden genaamd “ den hoek “. 
Item een perceel erve groot 200 roeden gelegen tegenover “ De Swaene “ tot Noorderwijk. 
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Item en tot slot een perceel weide groot 150 roeden, om en mits een kwantiteit van drie en 
twintig veertelen koren te betalen met en volgens spijker van Lier jaarlijks en veertien 
guldens voor de weide en dat voor een termijn van 24 jaar. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 3             10 juli 1786 
 
Op heden den 10de juli 1786, in de presentie van getuigen compareerden Adriaen Bellens in 
huwelijk met Anna Maria De Busser inwoners van het gehucht Doffen, welke comparant 
bekende van op den eersten juni van dit jaar 1786 ontvangen te hebben uit handen van 
Marten en Elisabeth Cremers ook inwoners van Olen in het gehucht Gerheiden een som 
van twee honderd en vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel dries, groot een halve zille, gelegen in  
“ den hoeck “ onder Olen, genaamd “ den vorsten dries “. Palende oost Cornelis Daems 
nomine uxoris, zuid Adriaen Heijlen Noorderwijk, west Andries Wuijts en noord Adriaen 
Heijlen Olen. Item zeker perceel dries, groot honderd drie en twintig roeden, gelegen in “ den 
honinck “ onder Olen. Palende oost het kind wijlen Henricus De Busser, zuid Christiaen 
Cools, west Mr. Willems en noord Jan Baptist Wuijts. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 4             11 juli 1786 
 
Restricties voorwaarden en condities achtervolgens de welke de kinderen en erfgenamen 
wijlen Martinus Goossens en Anna Barbara Van Roosbroeck namelijk (Jan) Ferdinand 
en (Anna) Theresia Goossens op heden den 11de juli 1786 naar voorgaande proclamaties 
publiekelijk door mij notaris zullen te koop presenteren de nabeschreven goederen en dat 
om verdere condities hier volgende. Volgen de verkoopsvoorwaarden: 
 
Op de voorzegde condities werd als eerste te koop gesteld, zeker huis met stal en schuur, 
hof en binnenblok groot salvo justo drie zillen. Palende oost de straat, zuid Amand 
Verstappen en de begijn Cools, west Franciscus Momboirs en noord Jan Andries Gebruers. 
Heeft hiervan na langdurige roepen den handslag ontvangen Adriaen Govaerts voor de 
som van vijf honderd en tien guldens en verklaarde daarop te stellen twintig verdieren, 
present P. De Smedt en Peeter Van Mengsel. 
 
Ten tweede werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ het dispenskens “ groot 
een half bunder salvo justo. Palende oost Franciscus Vermeulen, zuid Jan Andries 
Gebruers, west Adriaen De Ceuster Janssone en noord Jan Van De Poel en anderen. Heeft 
hiervan na langdurige roepen den handslag ontvangen Adriaen Govers voor de som van 
honderd en veertig guldens en verklaarde daarop te stellen tien verdieren. Present Peeter 
De Smedt en Marten Mens (Meus?). 
 
Ten derde werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ het jenneke lemmens “ groot 
salvo justo een half bunder. Palende oost de straat op Olen, zuid de baan, west Peeter Van 
Den berge nomine uxoris en noord Jan Sterckx. Heeft daarvan na langdurige roepen den 
handslag ontvangen Ferdinand Goossens voor de som van honderd zes en zestig guldens 
en verklaarde daarop te stellen acht verdieren. 
 
Ten vierde werd te koop gesteld zeker perceel genaamd “ het berken bosch “ groot salvo 
justo een half bunder. Palende oost de straat, zuid en west Franciscus Vermeulen en noord 
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de baan. Heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Adriaen Goovaerts voor de 
som van honderd één en zeventig guldens en verklaarde daarop te stellen acht verdieren. 
Op heden den 18de juli 1786 compareerde Jacobus Willems en verklaarde op den 
voorzegde vierde koop “ het berken bosch “ tien verdieren te stellen, present A. J. Oniaerts 
en J. Fr. Wuijts. 
 
Ten vijfde werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ den ilsen dries “ groot een 
half bunder salvo justo. Palende oost Henrick Govaerts, zuid Jan B. De Ceuster, west 
Adriaen Wouters en noord J. Peeters. Heeft na langdurige roepen hiervan den handslag 
ontvangen Jan Heijlen voor de som van honderd en twintig guldens en verklaarde daarop te 
stellen vijf verdieren. Dezelfde Jan Heijlen als command van Jan Van Nueten. 
 
Ten zesde werd er te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de roos “ groot een half 
bunder salvo justo. Palende oost de straat, zuid Peeter Boeckx en anderen, west de 
kinderen Christiaen Goossens en noord Diel Goossens. Heeft daarvan na langdurige roepen 
den handslag ontvangen Ferdinand Goossens voor de som van drie honderd en vijf 
guldens en verklaarde daarop te stellen acht verdieren. Depost stelde hij nog twee verdieren. 
Dezelfde dag verklaarde idem Ferdinand Goossens alsnog te stellen vijf verdieren. 
 
Ten zevenste werd te koop gesteld zeker perceel schaarbos groot een halve zille gelegen op 
“ de hoogton “ Oost Jan Heijns zuid ... Op heden den 31ste juli over de zevende koop 
bestaande in twee percelen bos de kaars ontstoken zijnde is dezelfde bij uitgang verbleven 
aan Jan Van Opstal, voor de som van twintig guldens en vier verdieren. 
 
Op heden den 30 juli 1786 compareerde Peeter Michiels en verklaarde op den tweeden 
koop genaamd “ het dispensiers “ alsnog te stellen twaalf verdieren.  
 
Inliggende folio: 
 
R.f° 153 Merten Goossens nu d’erfgenamen gelden aen het begijnhof tot Herentals den 

intrest van een capitael van 350 guldens à rato van f 3 : 10 – van’t honderd ’s 
jaers en voor hijpotheique gestelt eerst een parcheel lants genoemt “ het 
pensiers “ groot 20 R.salvo . Item een parcheel driesch genoemt “ den bercken 
bosch “ groot 187 R. Item eenen driesch genoemt ” het wasch water “ groot 300 
R. Bij constitutie van rente voor wethouders van Tongerlo gepasseert in dato 25 
januari 1759 . 
 
Nota dat bij de selve constitutie van rent staet uitgedruckt dat van het voorsegde 
capitael sijn 300 guldens competerende aen het Hof ende 50 guldens ten 
behoeve van Jouffr. Joanna Elisabeth Torfs in suppletie van haren 
begijnelijcken titel.  

 
R f° 160. de selve erfgenamen gelden aen de capelle van Oosterwijck f 10: 10 guldens 

courant, ten laste genomen bij goedenisse van sekere huisinge cum annexis hof 
ende binnenvelt groot drij sillen salvo gestaen ende gelegen onder Oosterwijck 
Tongerlo bij de capelle, renende oost heer Iven, zuid de straete, west Dilis 
Verstappen erfgenamen, noort Ad. Verboven, getransporteert door de 
erfgenamen Jan Laenen aen Marten Goossens bij goedenisse de dato 22  

  meert 1759. Voor dese met opsoekingen betaelt 12 stuivers. 
 
Akte N° 1            5 januari 1786 
 
Op heden den 5de januari 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Guilliam Baeten, 
Adriaen Baeten hun sterkmakende voor hun zwager Adriaen Boeckx ter ene zijde en 
Franciscus Van Oistaijen hem sterkmakende voor zijn broer Peeter Van Oistaijen ter 
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andere zijde, welke comparanten verklaarden in het minnelijke bij blinde loting onder de 
letter A: en B: gescheiden en gedeeld te hebben de hierna te specifieren erfgoederen bij hun 
tot hiertoe pro indiviso bezeten op de volgende manieren. 
 
Ten eerste is aan kavel onder de letter A aangeschreven, den beemd gelegen tot 
Straeteneijnde, groot een half bunder salvo justo, genaamd “ den crommen teijs “. Palende 
oost een straatje, zuid Franciscus Vermeerbergen, west Marten Laenen en noord den loop. 
Item en tot dien de helft van zeker schaarbos. Palende de gezegde helft oost Franciscus 
Neijens, zuid Jan Sterckx, west en noord de wederhelft. Deze kavel is bevallen aan 
Franciscus Van Oustaijen en zijn broer Peeter Van Oustaijen. 
 
Ten tweede is de volgende kavel onder letter B bevallen en aangeschreven, eerst de helft 
van het voorzegde bos dwars door te scheiden langs den kant van het noorden. Palende de 
voorzegde helft oost N. Meesens?, zuid de wederhelft, west ... (leeg) en noord ... Item 
zekere beemd gelegen tot Morkhoven, groot omtrent een half bunder genoemd “ den 
straeten bempt “. Palende oost Peeter Peeters, zuid de rivier de Wimp, west dezelfde en 
noord de erfgenamen Francisus Dens. Item zeker schaarboske gelegen tot Wimpel onder 
Wiekevorst groot een zille salvo justo. Oost ... (leeg), zuid een heike, west ... (leeg) en noord 
Peeter Verstappen. Deze kavel is bevallen aan Guilliam Baeten en Adriaen Baeten en 
zuster.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 2             14 januari 1786 
 
Testament:    In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van deze openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden 14de januari 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Elisabeth Doos weduwe 
wijlen Gommer Van Hove inwoonster van Buul gehucht onder Olen, enigszins onpasselijk, 
welke comparante verklaarde bij deze geordonneerd te hebben haar tegenwoordige akte van 
laatste wil: 
 

- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart. 
 

- Dispositie van haar tijdelijke goederen, prelegateerde en maakte zij in volle 
eigendom aan haar zoon Adriaen Van Hove, zeker perceel erve gelegen tot Buul 
onder Tongerlo komende van de erfgenamen Peeter Stijnen. Palende oost P. M. 
Soeten, zuid de straat, west Merten Laenen en noord P. M. Soeten. 

 
- Dispositie van haar haafelijke goederen en effecten heeft zij testatrice gemaakt aan 

haar voorzegde zoon Adriaen Van Hove in vollen eigendom en willende zij 
testatrice dat haar andere kinderen of descendenten die er hun portie legitiemen 
zullen moeten vinden op en uit de immeubilaire goederen op hun gedevolveerd met 
het afsterven van haar man wijlen Gommer Van Hove. 

 
- Komende tot de dispositie van haar verdere nalatendheid verklaarde de testatrice 

dat de gemelde haar zoon Adriaen Van Hove na haar dood heer erfelijke 
goederen zal mogen in huur behouden op last dat dezelfde zal jaarlijks betalen aan 
haar testatrices voorgenoemde drie kinderen de som van veertien guldens in 
voorlijf. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize van de testatrice, ter presentie 
van Jan Baptist Kneuckleberghs en Jan Baptist Van Houdt geburen als getuigen ten deze 
aanzocht. 
 
Hebbende de testatrice om alle kwesties na haar dood te eviteren gewild dat haar zoon 
Adriaen Van Hove aan kinderen of descendenten binnen de twee jaar na haar overlijden in 
consideratie van al hetgene voorzegt zal betalen een som van drie honderd guldens eens, 
zullende hetzelfde mogen voldoen in twee betalingen waarmede de gemelde haar kinderen 
hun verklaren mits deze alhier present te contenteren lauderende al volgens in alles. De 
ondergeschrevenen bekenden mits deze ten volle voldaan te zijn van Adriaen Van Hove 
over de voorzegde som van drie honderd guldens in pede van het voorzegde testament 
beroepen. Actum 24 februari 1788, het part daarmede consenterende aan Wilboord Cools 
is aan hem voldaan blijkens de alhier gevoegde vereffening. 
 
Den ondergeschreven bekent wel ende deghdelijk ontfangen te hebben vuijt handen 
Adriaen Van Hove de somme van vijftigh gulden courant geldt Waer ick W. Cools bekenne 
voldaen te zijn voor mijn paert en deel het welck moet gegeven woorden uijt de have 
achtergelaten bij wijlen Elisabeth Doois op heden den 27 januari 1788. Wilboort Cools. 
 
Den ondergeschrevenen bekennen ontfangen te hebben van Adriaen Van Hove ider eene 
somme van vijftig guldens dus saemen hondert ende vijftigh op cortinge van het gene hun 
gemaekt bij testament van hunne moeder Elisabeth Doos desen 28 juli 1786. Franciscus 
Van Hove, Wilbort Cools, Adriaen ... 
 
Akte N° 6            18 juni 1786 
 
Op heden den 18de juni 1786 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden Anna 
Van Genechten laatste weduwe van Hendrick Stijnen inwoonster van Olen, welke 
comparante verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Martien Cools in huwelijk met Maria 
Catharina Wuijts, ook inwoners van Olen, zeker haar comparant huis, stal en hof met 
aangelegen erven te samen groot omtrent de zeven zillen, met de hooibeemden op “ het 
geruijm “ onder Geel en zeker perceel over de Nete onder Lichtaart en “ de bleek “ onder 
Olen en “ den stockbergh “ en “ venneken “ weide of dries, aan den huurder genoegzaam 
bekent en dat om en mits een som van achttien guldens in voorllijf en tien veertelen koren 
jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Van Nu(e)ten en Peeter Cools als getuigen. 
 
De voorzegde huur zal continueren voor den termijn van zes andere jaren te beginnen half 
maart 1793. Actum Olen 15 april 1792. Present J. Fr. Wuijts en J. F. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 8            27 juni 1786 
 
Op heden den 27ste juni 1786 compareerde voor mij notaris en getuigen, Geeraerd Wouters 
inwoner van Zoerle welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Baptist Wils, 
present en de huur accepterende van zeker perceel weide als land genaamd “ den water 
loop “ gelegen tot Buul onder Olen, gelijk hetzelfde actueel in huur word gebruikt bij P. M. 
Soeten actuele huurder tot half oogst eerst komende en dat om en mits een som van vijftien 
guldens jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present J. Fr. Wuijts en A. J. 
Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°17            30 oktober 1786 
 
Op heden den 30ste oktober 1786 voor mij notaris en getuigen compareerde Maria Elisabeth 
Geps weduwe wijlen Peeter Heijlen en haar zoon Peeter Heijlen ter ene zijde en 
Franciscus Vleugels ter andere zijde allen inwoners van Morkhoven welke eerste 
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comparanten verklaarden aan hem tweede comparant verhuurd te hebben zeker des 
compartens hof, stal en annex erven gestaan en gelegen tot Broeckhoven onder Noorderwijk 
bij den eerste comparant actueel bewoond, behoudens een perceel erve genaamd “ het 
meulevelt “ en werd mits deze gevoegd zeker perceel erve genamd “ het renkens bos “ en 
dat om en mits de som van 60 guldens in voorlijf en 32 veertelen koren. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Jan Verlinden en Michiel Carsence. 
 
Akte N° 18           16 december 1786 
 
Op heden den 16de december 1786 voor mij notaris en getuigen na genoemd compareerde 
Peeter Cornelis inwoner van Plassendonck onder Noorderwijk, welke comparant verklaarde 
getransporteerd te hebben bij vorme van gift onder levenden, zeker perceel beemd gelegen 
op “ de deupt “ onder Noorderwijk, groot een half zille Palende oost de erfgenamen Peeter 
Bouwen, zuid ... (leeg), west Hendrick Vertommen en noord de weduwe wijlen den doctor 
Bosmans op den last van jaarlijks aan den comparant te half maart te betalen een som van 
zeven guldens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van A. J. Oniaerts en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N° 19           18 december 1786 
 
Op heden den 18de december 1786 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Franciscus Huijpens inwoner van Oosterlo en Petrus Van Otten ingezetene van 
Wiekevorst beide in kwaliteit als geëede voogden over de wezen wijlen Geeraerd Mertens 
en Maria Haest, welke comparanten verklaarden onherroepelijk mits deze authentieke copie 
om te gaan en te compareren voor wethouders en leenmannen daar waar het perceel erve 
onder ressorteerde en aldaar opdracht te doen in ’s heren handen van een perceel erve 
genaamd “ het ruth “ zijnde leengoed gelegen in “ den maeselsen akker “ onder Tielen, 
groot honderd en twintig roeden. Palende oost de weduwe J. Vermuelen, zuid de kinderen 
Tijsmans, west de ruthag? en noord de weduwe Peeter Haest. 
 
Waarvan Willebrordus Nuijts ingezetene van Tielen in de voege hij hetzelfde perceel erve 
als in voege als laatste hooger bij koop tegen den voorzegde constituanten q.q. heeft 
verkregen voor de som van honderd en negentig guldens courant daaronder de helft van de 
gestelde verdieren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tielen, ter presentie van J. Fr. 
Coveliers en J. Fr. Saghdens (Saeldien) als getuigen. 
 
Akte N° 19           17 december 1786 
 
Op heden den 17de december 1786 voor mij notaris en getuigen ondergenoemd, 
compareerde Franciscus Huijpens inwoner van Oosterlo en Petrus Van Otten ingezetene 
van Wiekevorst, beiden in kwaliteit van wettelijke voogden over de wezen wijlen Geeraerd 
Mertens en Maria Haest, welke comparanten verklaarden onherroepelijk aan alle toonders 
dezer authentieke kopie, om te gaan en te compareren voor de heer drossaard en 
schepenen van Tielen en aldaar in de constituanten naam opdracht te laten doen in ‘s heren 
handen, van zeker perceel erve genaamd ” de kerken akker “ groot vijf loopen land salvo 
justo gelegen tot Tielen. Oost Jan Baptist De Wolf en Jan Baptist Naets, zuid de straat, west 
Peeter Rombouts en Geeraerd Naets en noord Petrus Van Otten nomine uxoris.  
 
De gemelde constituanten te presteren dezer in handen van mij notaris hebben gepresteerd 
om des gedaan in het gemelde perceel erve, wel en wettelijk te vestigen en erven met alle 
solemniteiten van stijl en bankrechten gerekwireerd, Carolus Josephus De Meulder 
ingezetenen van Tielen in de voegen hij hetzelfde perceel erve van de voorzegde 
constituanten heeft verkregen voor de som van duizend en twintig guldens courant daarin 
begrepen de helft van de gestelde verdieren.  
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tielen, ter presentie van J. Fr. Coveliers en Wilbrordus 
Coolbonders als getuigen. 
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Akte N° 1            4 januari 1787 
 
Op heden den 4de januari 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden Jan 
Peeters en Martinus Verstappen beiden in kwaliteit als schepenen van ILLe en Oosterwijk 
Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van den 
eerwaarde heer Van Mieghem pastoor van Olen als opper provisor van de kapel van Onze 
Lieve Vrouwe tot Oosterwijk een som van vier honderd guldens courant.  
 
Dit tot remboursering van een obligatie van achthonderd guldens wisselgeld ten laste der 
gemeente van ILLe en Oosterwijk gestaan hebbende ten behoeve van het Besloten Hof der 
Norbertinessen binnen Herentals, voor welke kapitale penningen de comparanten beloven 
jaarlijks ten behoeve der voorzegde kapel intrest te betalen tegen drie guldens procent en 
alzo jaarlijks zo een som van twaalf guldens, twaalf stuivers. Zij comparanten zijn 
verbindende hun personen en goederen in de voorzegde gemeenten van ILLe, Oosterwijk en 
Tongerlo. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 2            29 januari 1787 
 
Op heden den 29ste januari 1787 voor mij notaris en getuigen compareerden Peeter Leirs en 
Hendricus Leirs inwoners van Noorderwijk, welke comparanten verklaarden verhuurd te 
hebben aan Guilliam Verstappen in huwelijk met Elisabeth Douwen inwoners van 
Oosterwijk, present en de huur accepterende zeker hun comparanten stede met de annex 
landerijen, weiden, heiden en beemden, zo en gelijk hetzelfde in huur is geweest bij Joseph 
Geerts en dat om en mits een som van zes en dertig guldens in voorlijf en twintig veertelen 
koren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
A. J. Oniaerts en Peeter Van Genechten. Compareerde ten deze mede Jan Douwen en 
Marten Verstappen beide inwoners van Oosterwijk welke comparanten zich stelden als 
borgen voor deze huur. 
 
Akte N° 3            17 februari 1787 
 
Op heden den 17de februari 1787, voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Franciscus Van Eeckhout in huwelijk met Dijmphna Van Houdt inwoners van Wiekevorst, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan Franssen inwoner 
van Morkhoven een som van honderd guldens courant.  
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker zijn comparants huis, hof en binnengeleg, groot 
salvo justo een half bunder, gestaan en gelegen in het dorp van Wiekevorst. Palende oost 
Jan Franciscus Heijlen, zuid de straat, west Franciscus Van Den Bolke en noord dezelfde. 
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° 4            17 februari 1787 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 

Not. 6031 : 1787 
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Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 17de februari voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Franciscus 
Smets en Anna Catharina Van Thielen gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, zij 
comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede gezondheid, welke comparanten 
verklaarden bij deze gemaakt te hebben hun tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze de haafelijke goederen hebben 
gemaakt aan elkaar in volle eigendom behoudens dat hij testateur zijn kind van 
eerste bedde is roepende voor zijn portie legitiem in dezelfde en aangaande hun 
erfelijke goederen verklaarde zij aan de laatstlevende te laten en te maken de volle 
touchte en gebruik gedurende zijn of haar leven en den eigendom aan hun 
bloedverwanten zo nochtans dat des gemelde der testatrice zullen gaan en 
succederen op de kinderen van haar broers kant verwekt in deszelfs eerste 
huwelijk voor den eigendom der haave en de touchte der erfelijke goederen met vol 
recht alles op den voet en manieren en dat aan het kind van Franciscus Van 
Thielen met naam Theresia Van Thielen en na de dood van de testatrice voor 
legaat zullen gegeven worden haar oorringen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten huize en voor het ziekenbed van de 
testatrice, ter presentie van Adriaen Peeters en Adriaen Sponsus geburen der testatrice. 
 
Akte N°5             18 februari 1787 
 
Op heden den 18de februari voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Franciscus Huijskens inwoner van Zoerle Parwijs, welke comparant verklaarde verkocht te 
hebben aan Joanna Nelis inwoonster van Noorderwijk zeker perceel land, gelegen onder 
Noorderwijk, groot salvo justo tachtig roeden. Palende oost de voorzegde Joanna Nelis, zuid 
Peeter De Peuter, west Peeter Geps en noord de straat gaande op de Capelle Ter Voort en 
dat om en mits een som van honderd en tachtig guldens courant geld. Hierin mede 
comparerende haar zoon Peeter Martinus Maes die het voorzegde perceel en voor de 
gestipuleerde somme en lasten, voor en in de naam van zijn moeder accepteerde. 
 
Akte N° 6            4 maart 1787 
 
Op heden den 4de maart 1787 voor mij notaris en getuigen compareerde Juffrouw Clara 
Janssens geestelijke dochter, inwoonster der stad Herentals, welke comparante bekende 
ontvangen te hebben van Elisabeth Van Habbenaij weduwe wijlen Franciscus Vranckx, 
een som van vijf honderd guldens courant. 
 
Comparante stelde speciaal tot pand zeker perceel land gelegen binnen de stad Herentals 
aan de kerke straat, groot 20 roeden salvo justo. Palende oost de voorzegde straat, zuid der 
erfgenamen Henrick Collé, west dezer stadsvesten en noord de erve van St Jacobs Gilde 
alhier. Item zeker huis met den hof en gronden van erve daar aan gelegen, gestaan binnen 
de voorzegde stad Herentals ter Rechterstraat. Palende oost ‘S Heerenstraat, zuid de 
weduwe Peeter Verbuecken, west en noord de weduwe Jan Meermans. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ter presentie van Guillielmus 
Lemmens en Jacobus Putcheijs als getuigen. 
 
 
 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 51 

Akte N° 7            10 maart 1787 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van dezen openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 10de maart 1787 voor mij notaris en getuigen compareerden Maria Catharina 
Helsen en Franciscus Lenaerts gehuwden en ingezetenen van de jurisdictie Westerlo aan 
de Capelle Ter Voort, zij comparante enigszins onpasselijk en hij comparant in goede 
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze gemaakt te hebben hun 
tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan zij de haafelijke goederen gelaten 
hebben aan elkaar in volle eigendom op den last dat de laatst levende zal 
gehouden wezen te laten volgen aan ieder van hun testateuren twee kinderen als 
zij zullen komen tot staat een som van honderd guldens en twee veertelen koren 
eens. 

 
- Aangaande hun erfelijke goederen verklaarde den eerst stervende aan de laatst 

levende te volle touchte en gebruik te maken op last dat dezelfde zal gehouden zijn 
jaarlijks de intrest te betalen van hunne passieve obligatoire renten ... en maakten 
tevens den eigendom der erfelijke goederen aan hun kinderen te samen verwekt. 

 
- Item heeft de testatrice gewild dat er kort na haar overlijden zouden gecelebreerd 

worden veertig missen van requiem tot lafenis van haar ziel en tot dien alle jaren 
drie gelijke missen tot lafenis van wijlen haar eerste man Franciscus Lemmens, 
van wijlen haar dochter van eerste bedde Anna Catharina Lemmens en van haar 
testatrice.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize der testateuren, ter presentie van Amandus 
Helsen en Josephus Van Den Bosch geburen der testateuren. 
 
Akte N°            11 maart 1787 
 
Op heden den 11de maart 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Adriaen Matthijs inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo welke bekende verhuurd te 
hebben aan Adriaen Van Morckhoven, present en de huur accepterende van zeker huis 
met hof, stal en schuur gestaan tot Oosterwijk actueel bewoond bij Adriaen Goovers met de 
landerijen, beemd en heide zo en gelijk hetzelfde aan den verhuurder is bevallen voor de 
touchte bij scheiding en deling en tot dien ook een perceel erve competerende den 
verhuurder in eigendom, gelijk ook twee percelen weiden en dat om en mits een som van 
vijftien guldens voor huis, hof en weiden bij den verhuurder betoucht wordende en vijftien 
guldens voor de twee percelen weiden jaarlijks en tot dien voor korenpacht tien veertelen 
koren. 
 
Compareerde ten deze mede Jan Coolkens inwoner van Daemseinde onder Westerlo 
welke verklaarde zich als borg te stellen voor de pachten. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Adriaen Doos en A. J. Oniaerts 
als getuigen. 
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Akte N°            17 maart 1787 
 
Testament:   In den naeme Godts 
 
Bij den inhoud dezer kennelijk zij een ieder dat op heden den 17de maart 1787 voor mij 
notaris en getuigen compareerde Catharina Smets en Franciscus Naets gehuwden en 
ingezetenen van Buul onder Olen, zij comparante ziek te bede liggende en hij comparant in 
goede gezondheid, welke comparanten bekenden bij deze hun tegenwoordig testament 
gemaakt te hebben. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen en ten eerste disponerende van de haave, 
hebben zij testateuren deze aan elkaar gemaakt in volle eigendom op last dat de 
laatst levende zal gehouden zijn hun kind samen verwekt eerlijk op te voeden tot 
den ouderdom van 25 jaar en alsdan aan hetzelfde te betalen een som van 
honderd guldens eens en aangaande de erfelijke goederen te laten en te maken 
aan de langst levende de volle touchte en gebruik gedurende zijn of haar leven en 
den eigendom op hun enig kind. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Wils en Jan 
Mertens als geburen en getuigen. 
 
Akte N° 8            20 maart 1787 
 
Op heden den 20ste maart 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Franciscus Vekemans en Maria Anna Bellens gehuwden en ingezetenen van Vorselaar, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Bellens in 
huwelijk met Anna Catharina Peeters inwoners van Olen een som van twee honderd en 
vijftig guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker huis en hof gestaan en gelegen aan den dorpe 
van Vorselaar, groot salvo justo met den grond annex honderd roeden. Palende oost Andries 
Vink, zuid de straat, west insgelijks de straat en noord den heer graaf van Vorselaar. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ter presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. 
Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 9            22 maart 1787 
 
Op heden den 22ste maart 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden Jan 
Douwen in huwelijk met Anna Gebruers inwoners van Oosterwijk onder Tongerlo, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Franciscus Vermeerbergen als 
hoofdman der gilde van St. Sebastiaen binnen Olen, een som van honderd guldens. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ den ILsen dries “ 
gelegen tot ILLe onder Tongerlo, groot een half bunder. Oost de erfgenamen Emanuel ’t 
Sijen, zuid Jan Baptist Gebruers, west Adriaen Snijers en noord Marten Verboven.  
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene in kwaliteit als hoofdman der gilde van St. Sebastiaen in Olen, 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan Douwen het voorstaande kapitaal met 
den intrest tot op heden datum dezer, consenterende al volgens in de cassatie. Actum Olen 
deze 8 april 1790. Franciscus Vermeerbergen. 
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Akte N° 10            25 maart 1787 
 
Op heden den 25ste maart 1787, voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Cornelis Maes in huwelijk met Maria Elisabeth Verboven inwoners van Meeren den “ huijs 
ten halven “ onder Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van 
Peeter Hoes, inwoner van Oevel een som van twee honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel weide genaamd “ de meeren “ gelegen 
onder Olen, groot een half bunder salvo justo. Palende oost Merten Blerinckx zuid de straat, 
west de kinderen Peeter Hermans en noord de erfgenamen Anna Maria Van Inde. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan 
Haesendonckx en Adr. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 11            28 maart 1787 
 
Op heden den 28ste maart 1787, voor mij notaris en getuigen compareerden Joannes 
Franciscus Wouters zoon van wijlen Petrus Josephus Wouters inwoner der stad 
Herentals, welke comparant verklaarde te ratificeren, goed en van waarde te houden alzulke 
testamentaire dispositie als wijlen den eerwaarde heer Wouters overleden pastoor tot 
Ruijsbroeck geordonneerd heeft en gepasseerd voor den notaris Delcort binnen Ukkel 
residerende en verklarende te disisteren van zijn recht hetgene hij comparant zou kunnen 
pretenderen in de Leengoederen die wijlen den heer pastoor onverdeeld was bezittende met 
Elisabeth Wouters weduwe wijlen Joseph Heijlen en hun descendenten, gelegen zowel 
onder Noorderwijk als elders.  
 
Ook af te staan alle verdere pretentien die uit hoofde van de successie van wijlen den 
voorzegde heer pastoor aan de comparant zouden kunnen competeren en dat in faveur en 
ten behoeve van de gemelde Elisabeth Wouters of haar representanten, behoudelijk 
hetgeen uitdrukkelijk bij het gemeld testament aan den comparant is gelaten, hetwelke aan 
hem op den voet van het gemelde testament zal moeten volgen. Wordende ondertussen de 
ratificatie van het gemelde testament de registratie aan de gemelde leengoederen en 
verdere pretentien die den comparant zoude kunnen pretenderen uit wat hoofde het ook 
mocht wezen bij dezen door den eewaarde heer Heijlen choordeken van het kapelletje van 
den H. Gummarus binnen Lier, Adriaen Peeters in huwelijk met Maria Catharina Heijlen en 
Anthonis Tubax in huwelijk met Maria Anna Heijlen zo voor hun als hun consoorten 
geaccepteerd en welke hiermede compareerden, verklaarden het meergemelde 
testamentaire dispositie te zullen achtervolgen en hun daaraan te zullen confirmeren. 
 
Aldus gedaan gen gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Andreas Gislain en 
Adriaen Mertens als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            2 april 1787 
 
Testament :  In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament, kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 2de april 1787, voor mij notaris en getuigen compareerden Dimphna Daems en 
Peeter Van Tongerloo gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, zij comparante liggende 
ziek te bed en hij comparant in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze 
gemaakt en geordonneerd te hebben deze tegenwoordige akte van uiterste wil. 
 

- Revocerende en te niet doende alle auterieure testamenten voor deze datum 
gepasseerd . 
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- Ende na hunne zielen in’t scheiden van’t lichaam te hebben beveelt aan God 
almachtig zijn de testateuren gekomen tot de dispositie van hun tijdelijke goederen 
waarvan zij de haafelijke effecten aan elkaar hebben gemaakt in volle eigendom op 
last dat de laatst levende zal gehouden zijn hun kinderen samen verwekt eerlijk op 
te voeden en te alimenteren tot ze gekomen zijn tot een behoorlijk ouderdom van 
25 jaar en hen dan aan ieder dezelfde som van veertig guldens te betalen en 
aangaande de erfelijke goederen verklaarde men aan de laatstlevende de touchte 
en gebruik gedurende zijn of haar leven en den eigendom der zelfde aan hun 
kinderen samen verwekt. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Mr. Jacobus Willems en 
P. Josephus Willems als getuigen aanzocht. 
 
Akte N° 12            27 april 1787 
 
Voorwaarden en conditie ingevolge dewelke de gelijke erfgenamen ab intstato van wijlen 
Anna Elisabeth Van Doninck bejaarde dochter, overleden binnen de stad Herentals op 
heden den 27 april 1787 publiekelijk zullen te koop presenteren de na te beschrijven 
goederen, gelegen onder Herentals en hier in regenoten te specifiëren door mij notaris J. 
Fr. Oniaerts en dat op de volgende condities. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Op de voorzegde condities werd voor eerst te koop gepresenteerd zeker perceel erve 
genaamd “ de hoeven “ groot 200 roeden, gelegen in “ ’t eekel “ onder Herentals. Oost den 
heer Van Luijk, zuid de baan, west Geert Vissers erfgenamen en noord Sr. De Wolf. Op den 
last van vijf stuivers, twee oord chijns aan de abdij van Sint Bernardts. Heeft daarvan den 
handslag ontvangen Jan Baptist Geens voor de som van twee honderd guldens en 
verklaarde daarop te stellen acht verdieren. Ook daarmede te desisteren van zijn preferentie 
Peeter De Bie. 
 
Ten tweede werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ den santberg “ groot 150 
roeden salvo justo. Palende oost de erfgenamen Peeter Engelen, zuid de baan, west 
Guilliam Van Doninck en noord dezelfde. Heeft daarvan na langdurige roepen den handslag 
ontvangen Peeter Gummarus Haemhouts voor de som van honderd en vier en tachtig 
guldens en verklaarde daarop te stellen zes verdieren. 
 
Ten derde werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ het meirken “ groot salvo 
justo 50 roeden. Oost Geert Vissers erfgenamen, west en noord “ gasthuiserve “. Heeft 
daarvan den handslag ontvangen Sieur L. Bouwen voor de som van veertig guldens en 
verklaarde daarop te stellen tien verdieren. Aldus provisioneel verkocht, ter presentie van 
Henr. Moorkens en P. Verbueken als getuigen. Compareerde de heer G. Verellen en 
verklaarde op den derde koop twee verdieren te stellen.Depost compareerde L. Bouwen en 
verklaarde op den derde koopt nog zes verdieren te stellen. Dezelfde dag heeft G. Verellen 
op den derde koop alsnog twee verdieren gesteld.   
 
Op heden den 14 mei 1787 de kaarsen ontstoken zijnde over de voorstaande kopen zijn 
dezelfde verbleven zonder verdere verhogingen aan de respectieve laatste hoogers, te 
weten den eerste koop aan J. Geens, den tweeden aan Peeter Haemhouts en den derden 
aan G. Verellen voor en in de naam van Sieur L. Bouwen. Actum binnen Herentals, present 
Sieur J. B. De Bakker en J. (Bapt) Verbiest als getuigen. 
 
Akte N° 13            21 mei 1787 
 
Op heden den 21ste mei 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Catharina Van Doninck ten deze bijgestaan van Marten Stikkers haar man en voogd. 
Maria Anna Verwerft in huwelijk met Adriaen Aerts, ten deze present en zijn vrouw tot 
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hetgene navolgende autoriserende. Peeter Verwerft, Maria Elisabeth Verwerft bijgestaan 
van Gommarus Embrechts haar man. De voorzegde Maria Anna Verwerft, Peeter 
Verwerft en Maria Elisabeth Verwerft bijgestaan als voor, hun gezamenlijk als ieder van 
hun in ’t bijzonder zich sterk makende voor Anna Elisabeth Verwerft hun zuster, allen 
descendenten van Jan Van Doninck voor één struik. Guilliam Van Doninck zich sterk 
makende voor de kinderen van wijlen Elisabeth Van Doninck zijn zuster, als descendenten 
van Geeraert Van Doninck voor de tweede struik. Peeter De Bie, Maria Elisabeth De Bie 
in huwelijk met Andries Van Zande als descendenten van Waldetrudis Van Doninck voor 
den derden struik. Item Jan Van Kerckhoven, Marten Van Kerckhoven, Anna Christina 
Valgaerens, Anna Maria Valgaerens bijgestaan van Jan Gerard Dils haar man en Joanna 
Cornelia Valgaerens jong bejaarde dochter, descendenten van Maria Van Doninck voor de 
vierde struik en alzo allen als erfgenamen ab intestato wijlen Elisabeth Van Doninck 
bejaarde dochter, overleden binnen Herentals.  
 
Welke verklaarden mits deze te constitueren en te compareren voor de wethouders der stad 
Herentals om aldaar in hun naam en van ’t hunne ’t wege opdracht te doen in ’s heren 
handen van zeker perceel erve genaamd “ de hoeven “ groot twee honderd roeden gelegen 
in “ ‘t eekel “ onder Herentals. Oost heer Van Luijk, zuid de baan, west Gerard Vissers 
erfgenamen en noord Sieur De Wolf. Item van zeker perceel erve genaamd “ den sant 
bergh “ groot 150 roeden insgelijks gelegen onder Herentals. Palende oost de erfgenamen 
Peeter Engelen, zuid de baan west en noord Guilliam Van Doninck. Item van zeker perceel 
erve genaamd “ het meirke “ salvo justo 50 roeden n gelegen als de andere onder 
Herentals. Oost Geert Vissers erfgenamen, zuid, west en noord Gasthuis der voorzegde stad 
Herentals. 
 
Opdracht gedaan zijnde wel en wettelijk met alle solemniteiten van recht gerekwireerd en 
nodig te goeden, vestigen en erven in het eerste perceel Joannes Baptista Geens in het 
tweede Peeter Haemhouts en in ’t derde Sieur L. Bouwen. Zijn de voorzegde percelen 
verbleven aan de bovengemelde kopers voor de sommen volgende en welke de 
comparanten uit handen der kopers mits deze verklaarden ontvangen te hebben. Te weten 
den eerste koop voor de som van twee honderd en acht guldens, den tweede koop voor de 
som van honderd en negentig guldens den den derde voor de som van zestig guldens mits 
telkens de helft van de verdieren, alles in courante munt. 
 
Aldus gedaan binnen de stad Herentals, ter presentie van Adriaen Janssens en J. B. De 
Bakker. 
 
Akte N° 14            25 april 1787 
 
Op heden den 25ste april 1787 voor mij notaris en getuigen compareerde Guilliam 
Verstappen Mertenssone in huwelijk met Maria Elisabeth Douwen, inwoners van ILLe 
onder Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Mr. 
Jacobus Willems inwoner van Noorderwijk een som van twee honderd guldens courant. 
 
Comparant zich verbindende voor dit kapitaal zijn persoon en goederen, roerende en 
onroerende waar en op welke plaats deze zouden bevonden worden. Compareerde ten deze 
mede Marten Verstappen, vader van de comparant inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo 
welke verklaarde zich als borg te stellen voor de voorzegde som met de jaarlijkse intrest. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Peeter Van Tongerloo 
en Adriaen Toebackx als getuigen. 
 
Akte N° 15             8 mei 1787 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
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Bij den inhoud van deze openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 8ste mei 1787 voor mij notaris en getuigen compareerde Clara Isabella Wuijts en 
Wilbordus Pluijms gehuwden en ingezeten burgers der stad Herentals, beiden gezond 
welke comparanten verklaarden bij deze geordonneerd te hebben deze tegenwoordige akte 
van laatste wil.  
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke en gepermitteerde uitvaart. Latende de pieuse werken ter discretie van de 
een of andere laatst levende van hun beiden. Willende dat er na ieders overlijden 
dertig missen zouden gecelebreerd worden. 

 
- Komende hier mede tot hunne dispositie prelegateren, laten en maakten zij 

testateuren aan hun dochter Maria Francisca Pluijms het beste ledikant met het 
bed en toebehoren. Al de klederen en lijnwaad gediend tot de testatrice en tot dien 
een som van honderd guldens en dat in recompens van haar dienst aan de 
testateuren, en meer aanporrende redenen. Item prelegateerden zij aan Joanna 
Pluijms insgelijks hun dochter, een som van honderd guldens. 

 
- Dispositie van hun resterende goederen waarvan zij de haafelijke effecten aan 

elkaar hebben gemaakt in volle eigendom en aangaande hun erfelijke immeubele 
goederen verklaarden zij testateuren aan de langst levende de touchte en gebruik 
te laten gedurende hun leven en den eigendom aan hun kinderen of descendenten 
mrt deze restrictie dat alzulke laatst levende der testateurs ingeval van decadentie 
spruitende uit ouderdom, ziekte malheur of andere altijd zal vermogen dezelfde 
erfgoederen te belasten of alineren. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals ten huize der testateuren, ter 
presentie van Sieur Joannes Van Hove en Joannes Verh(e)ijen ingezetene der stad 
Herentals. 
 
Akte N° 16            30 mei 1787 
 
Op heden den 30ste mei 1787 voor mij notaris en getuigen compareerden Peeter Huijskens 
in huwelijk met Catharina Otten inwoners van Morkhoven, welke comparanten bekenden 
wel en degelijk schuldig te zijn aan Jan Mannaerts inwoner van Geel een som van 
vierhonderd en vijftig guldens courant en dat over en ter zaken van den koopprijs van een 
perceel weide door dezelfde Jan Mannaerts aan den comparant verkocht en hier na te 
stellen voor hypotheek, voor welke kapitale penningen hij comparant beloofde jaarlijks intrest 
te betalen. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel weide gelegen onder Noorderwijk, groot 
240 roeden salvo justo. Oost de heer S..., zuid Elisabeth Van Dijck, west den dijk en noord 
Merten Sterckx. Item een huis en binnenblok, groot 300 roeden, gestaan en gelegen tot 
Morkhoven. Oost de straat, zuid ... (leeg), west Frans Heijlen en noord de erfgenamen 
Henrik Naets. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene bekende mits deze ontvangen te hebben van Peeter Huijskens de 
som van vier honderd en vijftig guldens courant, waarmede de rente in deze vermeld komt te 
cesseren, consenterende alvolgens de ondergetekende in de cassatie. Deze 30 april 1792, 
present J. Fr. Wuijts. Anna Barbara Huijskens. 
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Akte N° 17             4 juni 1787 
 
Op 4 juni 1787, voor mij notaris en getuigen na genoemd compareerden Hendericus Van 
Schoubroek in huwelijk met Maria Dimphna Heijns, inwoners van Westerlo, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Bellens in huwelijk met 
Anna Catharina Peeters, inwoners van Olen een som van vier honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand, met consent van zijn vrouw hier present, zeker haar part 
en deel in de goederen op haar verstorven, bij de dood van haar vader wijlen Cornelis 
Heijns, gelegen onder Olen ten gehuchte van Hezewijk. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van A. J. Oniaerts en J. Fr. Wuijts 
als getuigen. 
 
Akte N° 18            16 juni 1787 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens de welke Joannes Douwen en Amandus 
Verborgstadt beide in kwaliteit als testamentaire uitvoerders # ingevolge testament 
gepasseerd voor de notaris C. Coomans te Westerlo, ten sterfhuize wijlen Adriaen 
Douwen op heden den 16de juni publiekelijk en voor zoveel nodig op aggregatie van de 
wethouders van Westerlo of elders nodig, zullen presenteren te verkopen ten heelen of ten 
deelen de nabeschreven goederen door mij notaris en dat op verdere condities hier 
volgende. Volgen de verkoopsvoorwaarden. In conformiteit van de voorschreven condities 
en degene volgende werd te koop gesteld de volgende goederen. 
 
Een huis met binnenveld gestaan en gelegen in de Renderstraat onder Westerlo, salvo justo 
een bunder. Oost Jan Douwen, zuid ’S heerenstraat, west Jan Mols en noord de verkopers 
erve cum suis. Heeft hiervan na langdurige roepen den handslag ontangen Adriaen 
Douwen voor de som van acht honderd en zestig guldens en verklaarde daarop te stellen 
dertig verdieren, present Jan Bapt. Van Dijck en Jan Beset als getuigen. Een perceel land 
genaamd “ het heijken “ gelegen als voor, groot salvo justo een derdel. Palende oost 
Adriaen Thoelen, zuid de verkopers cum suis, west de weduwe Peeter Douwen en noord 
Peeter Bruijnseels. Een perceel weide gelegen omtrent de Wimpe onder Westerlo salvo 
justo een zille. Oost Andries Bogaerts, zuid Adriaen Thoelen, west Franciscus Janssens en 
noord de Wimpe.  
 
Voor den tweeden koop werd gepresenteerd zeker perceel land genaamd “ het derdel “ 
gelegen onder Westerlo, groot salvo justo honderddertig roeden. Oost Jan Douwen, zuid 
Fransicus Lemmens erfgenamen, west Franciscus Peeters en noord Andries Bogaerts. Heeft 
daarvan den handslag ontvangen Adriaen Douwen voor de som van drie honderd en twaalf 
guldens en verklaarde daarop te stellen achttien verdieren. Verklaarde hierop nog zeven 
verdieren bij te stellen.  
 
Ten derde werd te koop gesteld zeker perceel hooiwas, groot een half derdel rijdende tegen 
Jan Baptist Van Genechten, gelegen onder Westerlo. Palende oost Peeter Dirckx, zuid de 
gemeente van Heultje, west Peeter De Winter en noord de gemeente. Heeft hiervan den 
handslag ontvangen Franciscus Peeters voor de som van twee en negentig guldens en 
verklaarde daarop te stellen vier verdieren, present getuigen ten slotte te noemen ten deze 
mede comparerende Jan Baptist Van Dijck welke verklaarde zich hier voor deze koop als 
borg te stellen. Aldus gedaan en provisioneel verkocht, ter presentie van Jan Beset en Jan 
Baptist Van Dijck. Op den 17de juni 1787 compareerde Geeraert Peeters welke op de laatste 
koop bestaande in een perceel hooiwas zes verdieren bij te stellen.  
 
Op den 2de juli 1787 den eerste koop bestaande in huis, hof en binnenveld gestaan en 
gelegen in de Renderstraat onder Westerlo, groot salvo justo een bunder. Item het perceel 
genaamd “ het heijken “, het perceel weide gelegen omtrent de Wimpe. De voorzegde 
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panden in één en den eerste koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde 
met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absolutelijk en zonder verdere verhoging 
verbleven aan Adriaen Franciscus Douwen eerst koper voor de som van acht honderd en 
één en zestig guldens en dertig verdieren. Aldus gedaan deze condities met den stokslag ter 
presentie van Jan Baptist Van Dijck en Jan Beset als getuigen. 
 
Op den 2de juli 1787 den tweede koop bestaande in zeker perceel land genaamd “ het 
derdel “ gelegen onder Westerlo, andermaal door mij opgeroepen zijnde is hetzelfde met het 
geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absolutelijk en zonder verder verhoging verbleven aan 
Adriaen Douwen voor de som van drie honderd en twaalf guldens en vijf en twintig 
verdieren. Aldus gedaan deze koop met den stokslag, ter presentie van Jan Bapt. Van Dijck 
en Jan Beset als getuigen.  
 
Op den 2de juli 1787 den derden koop bestaande in een perceel hooiwas gelegen onder 
Westerlo, andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde, is hetzelfde met het geven van 1ste, 
2de en 3de stokslag absolutelijk verbleven zonder verdere verhoging aan Geeraert Peeters 
voor de som van twee en negentig guldens en tien verdieren. Aldus deze koop gesloten met 
den stokslag, present Jan B. Van Dijck en Jan Beset. 
 
Akte N° 19            21 juni 1787 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van dezen openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 21ste juni 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Maria 
Elisabeth Menten en Hendrick Menten zuster en broer, kinderen van wijlen Henrik Menten 
en Catharina Dekkers ingezetenen der jurisdictie van Olen aan den Boekelsen heikant. De 
comparante ziek liggende te bed en hij comparant in goede gezondheid, welke comparanten 
verklaarden bij deze gemaakt te hebben hier hun tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart ... 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan zij de haafelijke effecten aan elkaar 
gemaakt hebben in volle eigendom en aangaande hun erfelijke goederen de 
touchte en gebruik te maken aan de laatst levende van hun beiden. 

 
- Ingeval van testatrices voor aflijvigheid dat haar broer na haar dood zal laten 

volgen aan Anna Elisabeth Menten dochter van haar broer Merten Menten haar 
beste kleed en al haar lijnwaad. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize der testateuren, ter presentie van Marten Wouters en 
Adriaen Verbiest geloofwaardig getuigen. 
 
Akte N° 20            28 juni 1787 
 
Op den 28ste juni 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden Guilliam 
Gillens en Elisabeth Groenen inwoners van Stelen onder Geel, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben uit handen van Emanuel Turelinx en Theresia Vennekens 
gehuwden een som van twee honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand met consent van zijn vrouw hier mede comparerende, 
zeker perceel erve genaamd “ de haegelbergh “ gelegen aan “ den kruijswech “ onder 
Olen. Oost de erfgenamen Marten Daems, zuid een straatje, west meijer Boeckx en noord 
Jan Groenen, groot salvo justo 250 roeden. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 21            30 juli 1787 
 
Op den 30ste juli 1787, compareerde voor mij notaris en getuigen nagenoemd Carolus 
Laureijs actueel inwoner van Testelt, welke comparant verklaarde getransporteerd te 
hebben aan Geeraert Laureijs zijn broer, present en accepterende zeker perceel land 
gelegen onder Oevel groot salvo justo een oud bunder. Palende oost Carel Helsen, zuid de 
pastorele goederen van Oevel, west Jan Van kerckhoven en noord “ het kerke bosken “.  
 
Item zeker perceel dennen bos groot salvo justo zeventig roeden insgelijks gelegen onder 
Oevel. Oost den acceptant in deze, zuid de abdij van Tongerlo, west Franciscus Smedts 
nomine uxoris en noord de kinderen Peeter Goor. Item en tot slot zeker perceel kwebbe 
gelegen aan “ den kievits dijk “ onder Geel, groot salvo justo vijftig roeden. Oost den dijk, 
zuid den acceptant in deze, west Peeter Wouters en noord Franciscus Smets nomine uxoris 
en dat om en mits een som van acht honderd en negentig guldens courant. 
 
Voor welke kapitale som en de te vervallen intrest hij rentgelder is verbindende zijn persoon 
en goederen, roerende en onroerende en wel speciaal tot pand stelde zeker huis, hof en 
aangelegen erve genaamd “ het schameken “ gestaan en gelegen tot Stelen onder Geel, 
groot samen een half bunder. Oost Marten Daem, zuid ... (leeg), west ... (leeg) en noord de 
straat. Item een perceel weide groot een half bunder, insgelijks tot Stelen gelegen. Oost 
Franciscus Tongen, zuid ... (leeg), west ... (leeg) en noord ... (leeg). Item zeker perceel land 
gelegen als de andere, groot een zille. Oost ... (leeg), zuid Franciscus Tongen, west dezelfde 
en noord ... (leeg). Item een perceel land gelegen als de andere groot een half bunder. Item 
een perceel land gelegen als de vorige panden, groot een half bunder. Oost Jan Sjouwen?, 
zuid Jan Martien Wuijts, west Franciscus Boeckx en nord dezelfde. Item en tot slot zeker 
perceel hooiwas gelegen op “ de kalkzeg “ onder Geel rijdende met Cornelis Bellens. Oost, 
zuid, west en noord ... (leeg). 
 
Dezelfde panden aan hem acceptant en rentgelder competerende van zijn schoonouders en 
verklarende verder van dezelfde zijn vrouw tot deze te zijn geautoriseerd en deze door haar 
eerdaags te zullen doen agreeren en ratificeren. Gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
De ondergeschreven Maria Laureijs verklaarde mits deze te agreeren en te ratificeren het 
voorstaande transport en rentbekentenis door haar man aan Carolus Laureijs gedaan. 
 
Akte N° 22             7 juli 1787 
 
Testament:   in de naam ons heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 7de juli 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Maria 
Christina Vermeerbergen ongehuwde dochter inwoonster alhier, ziek liggende te bed, 
welke comparante verklaarde bij deze geordonneerd te hebben deze haar tegenwoordig akte 
van laatste wil. 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart ter discretie van haar hier na te noemen erfgenamen. 
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- Item begeerde zij testateure dat er onmiddellijk na haar overlijden zouden 
gecelebreerd worden om vijftig guldens missen van requiem tot lafenis van haar 
ziel waar dezelfde haar erfgenaam mobilair het zal goed dunken. 

 
- Dispositie van haar tijdelijke goederen en eerst haar haafelijke die zij maakte aan 

haar broer Franciscus Vermeerbergen in vollen eigendom en aangaande haar 
erfelijke en immeubilaire goederen verklaarde zij testatrice deze ook aan haar broer 
Franciscus Vermeerbergen te maken de volle touchte en gebruik gedurende zijn 
leven en den eigendom aan de kinderen van den voorzegde haar broer, aan het 
kind van wijlen haar broer Jan Vermeerbergen en aan het kind van wijlen haar 
zuster Catharina Vermeerbergen om deze in gelijke parten hoofdsgewijs te 
verdelen zonder preferentie van sexe of ouderdom. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize en voor het ziekenbed der 
testatrice, ter presentie van Henricus Horemans en Adriaen Thoremans, geburen als 
getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            13 juni 1787 
 
Op heden den 13de juni 1787 voor mij notaris en getuigen na genoemd compareerden 
Joseph Heijlen jongman inwoner van Noorderwijk, enigszins onpasselijk, welke comparant 
mij notaris heeft ter hand gesteld met verzoek van aan deze te klasseren zeker cohier of 
gesloten papier op drie differente plaatsen van boven en één van onder gecacheert met rode 
lak. Verklarende hij comparant daar in te wezen zijn gesloten testament en te willen dat het 
zelve als bij hem van binnen en op de enveloppe getekend met zijnen naam zal worden 
achtervolgd, hetzij als testament, codicille, gift onder levende of andersints. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Noorderwijk voor het bedde van den testateur, ter presentie van Joannes 
Agustinus Verhijen en Jan Baptist Callaerts geburen als getuigen ten deze aanzocht. 
 

 
 
Akte N° 23             10 juli 1787 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke J. H. D’Allecourt op heden den 10de juli 
1787 publiekelijk door mij notaris aan de meestbiedende zal presenteren te verkopen zeker 
perceel erve, hem competerende uit den hoofde van zijn vrouw Maria Anna Wouters hierna 
in zijn regenoten breeder te specifiëren. In conformiteit van de voorzegde condities en 
degene volgende werd te koop gesteld zeker perceel erve gelegen alhier onder Olen. Oost 
en zuid Peeter Cluijts nomine uxoris, west de straat, noord de erfgenamen Merten Van 
Lommel, groot 150 roeden en heeft daarvan den handslag ontvangen Adriaen Heijlen voor 
de som van honderd vijf en tachtig guldens en verklaarde daarop te stellen vijftien verdieren, 
present H. N. De Smedt en Peeter Cluijts als getuigen. 
 
Op heden den 30ste juli 1787 het voorzegde perceel andermaal door mij notaris opgeroepen 
zijnde is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absolutelijk zonder verdere 
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verhoging verbleven aan Adriaen Heijlen. Aldus gedaan en deze conditie met den stokslag 
gesloten, ter presentie van Martinus Kremers en Adriaen Bellens als getuigen. Den 
ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben de som van twee honderd guldens in 
voldoening van den voorstaande koop. D’Allecourt. 
 
Akte N° 24             24 juli 1787 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van deze openbaren instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 24ste juli 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Baptist Van Thielen en Maria Elisabeth Franssen gehuwden en ingezetenen van 
Broekhoven, gehucht van Morkhoven, beiden in goede dispositie en volkomen gebruik van 
hun vijf zinnen, welke comparanten verklaarden gemaakt te hebben dit hun tegenwoordig 
testament en ordonnantie van laatste wil. Testateuren derogerende revocerende en 
casserende alle anterieure testament voor deze datum gemaakt. 
 

- Testateuren recommandeerden hunne lichamen ter gewijde aarde te laten 
begraven met een eerlijke uitvaart naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan zij de haafelijke effecten aan elkaar 
maakten in volle eigendom. Latende en makende tot dien alzulke eerst stervende 
aan den laatst levende van hun beiden de volle touchte en gebruik der erfelijke 
goederen en dat na hun beider dood de erfelijke goederen zullen gaan en 
succederen volgens landsrecht en coustumen lokaal. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°            13 juni 1787 
 
Testament van Joseph Heijlen jongman, waer over op heden deeze dato acte van 
endorssement present getuijgen in behoorlijcke forme is gepresteert, hac 13 juni 1787. 
Joseph Heijlen. Getuigen: J. B. Callaers, Aug. J. Verheijen. 
 
In den naeme ons Heere Amen, ick ondergeschreven overdenkende de sekerehijd des 
doods en onsekere ure dier en niet soekende van dese wereld te schijden sonder te kennen 
te geven op wat maniere en door wie mijne naelaetenthijd moet genoten en gedeijlt worden, 
op dat, ter oorzaeke van’t tijdelijk goet onder mijne erfgenaemen geenen twist, tweedracht oft 
dergernisse ontstaen hebbe met voorbedachten raed en volkomen verstand gemaekt dit mijn 
testament in voegen als volgt, willende dat het zelven zal plaets grijpen ’t zij als testament 
codicille ofte ander dier oft ander gelijcken uijtstersten wille alwaeren alle solemniteiten tot 
deze noodig hier inne niet achtervolgt. 
 
En voor eerst bevele ik mijne ziele als zij uijt mijn lichaem zal vertrekken, aen God almachtig 
Maria Godts moeder en alle Godts Lieve Heijligen mijn lichaem ter geweijde aerd met een 
eerlijk uijtvaert, lijkdienst en begraefenisse ter directie van mijnen nae te noemen 
erfgenamen voorders is mijne wille, dat er korts nae mijn overleijden, zullen gecelebreert 
worden hondert missen van requiem door de Eerw. Paters Minbroeders tot Herentals en 
gelijke hondert door de Pater Augustijnen aldaer. 
 
Item legatere, laet en maeke aen de kinderen van mijnen broeder in sijn leven secretaris tot 
Lichtaert, eene obligatoire rente van vier hondert guldens courant, staende tot laste van 
Marten Laenen en Dijmphna Wijtens tot Gerhaegen onder Oolen, renderende ’s jaers 
dertien guldens. Item een obligatie van twee hondert guldens courant ten laste van Marten 
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Heijlen en Anne Marie Van Eijnde tot Rossum renderende ‘s Jaers zes guldens en tien 
stuijvers, bijde gepasseert voor den notaris P. Heijlen tot Herentals in dato 2 november 
1777 en 12 april 1778. 
 
Ende aengaende mijne verdere naelatenthijd cleederen en lijnwaert, goud en zilver, gemunt 
en ongemunt, en al wat boven hetgeene voorschreven zal bevonden worden, ten mijne 
sterfdage mij toebehoorende, voor alle het geene voorschreven roepende ik voor mijnen 
universelen erfgenaem Jan Peeters bij wie ik actuelijk ben woonende, den zelven daerinne 
instituerende met volle recht van institutie in teeken der waerhijd hebbe dat eigenhandig 
onderteekent op den dertienden juni 1700 zeven en tachtig Joseph Heijlen. 
 
Akte N° 25             28 juli 1787 
 
Op heden den 28ste juli 1787 voor mij notaris en getuigen compareerden Cornelis 
Geerwaerts inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan 
Joseph Heijlen in huwelijk met Anna Catharina Mennekens inwoners van Herenthout 
zeker perceel erve genaamd “ het fontijnken “ en dat om en mits de kwantiteit van zes 
veertelen koren te betalen volgens het spijker van Lier en voor een termijn van twaalf jaar. 
 
Den huurder alhier present en mede comparerende verklaarde al hetgene voorzegt te 
accepteren ook ingeval zijn vrouw welke van haar moederlijke zijde naaste bloedverwanten 
is aan den verhuurder en deze zonder descendenten kwam te overlijden en hem huurder 
testament meerder kwam te laten als de touchte der erfelijke goederen boven de haave, in 
dat geval van alsnu voor als dan aan hetzelfde testament te renuntieren, dewelke ab 
intestato zouden moeten gaan aan de moederlijke zijde des huurders vrouw te zullen 
contenteren met de touchte als voorzegt is en dat in rencompens van de voorzegde 
voordelige huur. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
A. J. Oniaerts en Jan Haesendonckx als getuigen. 
 
Akte N° 26             30 juli 1787 
 
Op heden den 30ste juli 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Joseph 
Heijlen jongman, inwoner van Noorderwijk, enigszins onpasselijk, nochtans zijn verstand 
memorie en vijf zinnen in alles machtig, welke comparant mij notaris heeft ter hand gesteld 
met verzoek van aan deze te filasseren zeker cohier. Aldus gedaan en gapasseerd binnen 
Noorderwijk voor den bedde van den testateur, ter presentie van Joannes Augustin 
Verheijen en Jan Baptist Callaerts Franciscus Bruijnseels, geburen als getuigen. 
 
Dit is een kopie van de akte staande tussen akten 24 en 25. Er is een kleine aanpassing 
gedaan: de obligatie van twee honderd guldens courant ten laste van Marten Heijlen en 
Anna Maria Van Eijnde Anna Maria Verellen tot Rossum. 
 
Akte N°            3 augustus 1787 
 
Op heden den 3de augustus 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Michiel Willems ter ene zijde en Peeter De Ceuster in huwelijk met Elisabeth Willems ter 
andere zijde ter andere zijde. Welke comparanten verklaarden onder elkaar naar voorgaand 
taxatie gescheiden en gedeeld te hebben de goederen achter gelaten bij wijlen Michiel 
Willems en Catharina Cluijts hun ouders en dat in de voegen hier volgende: 
 
Voor de eerste kavel werd gesteld, eerst het huis, hof en binnenblok en schuur en askot 
gestaan en gelegen in den dorpscirkel van Olen onder Tongerlo, groot salvo justo een half 
bunder. Oost en zuid de straat. Item zeker perceel erve genaamd “ het broekhof “ groot 
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salvo justo een bunder. Palende west en zuid de straat. Item een perceel erve gelegen tot 
Kerkhoven onder Olen, groot een bunder. Palende oost Jan Heijns en anderen, zuid de 
kinderen Franciscus ’t Sijen, west Adriaen Bellens en noord de kinderen G. Verachtert. Item 
een perceel erve genaamd “ het schoemmeke “ groot een zille gelegen onder Olen. Zuid de 
Bulestraat, west de kinderen Franciscus ‘t Sijen. 
 
Item een perceel erve genaamd “ de grote schoem “ groot drie zillen onder Olen. Zuid de 
voorzegde straat, noord de Santstraat. Item een perceel erve genaamd “ den haesemortel “ 
groot een derdel bunders, ook onder Olen. Zuid de straat, west Peeter Helsen. Item een 
perceel erve genaamd “ het zilleken “ groot honderd roeden westwaarts Guilliam Smets, 
zuid de straat. Item een perceel erve genaamd “ het nieuwblok “ groot een half bunder 
insgeijks onder Olen. Oost Adriaen Bellens, noord Peeter Van Dijck? Item een perceel erve 
genaamd “ het merten bellens “ groot drie zillen onder Olen Zuidwaarts Peeter Van Dijck. 
 
Item een perceel genaamd “ de achterste rijdt “ groot een half bunder. Zuid den voorzegde 
pand, westwaarts Adriaen Bellens. Item een perceel beemd gelegen tot Oosterwijk onder 
Tongerlo, groot een zille. West Adriaen Wouters, oostwaarts Dimpna Bellens. Item een 
perceel kwebbe gelegen onder Geel op “ de ketelbunders “, groot een half bunder. 
Westwaarts Michiel Cluijts, noord Cornelis Verachtert. Daarbij gevoegd een perceel kwebbe 
gekomen van de kinderen Peeter Spaepen. Item een perceel hooiwas gelegen onder 
Lichtaart, groot een zille. Zuidwaarts de rivier de Nete, westwaarts Peeter Cluijts. Item en tot 
slot een perceel hooiwas gelegen op “ het slept “ onder Olen, groot een halve zille. 
Westwaarts Cornelis Verboven, oost Jan Verluijten erfgenamen. Deze kavel gelaten aan 
Michiel Willems en door denzelfde geaccepteerd en is deze kavel geschat op vier duizend 
zeven honderd acht en vijftig guldens courant.  
 
Voor den tweede kavel gesteld eerst zeker perceel dries gelegen in “ den honinck onder 
Olen groot een half bunder. West de straat naar “ de vennen “, zuidwaarts Willem Meir 
erfgenamen. Item een perceel dries genaamd “ den netvanck “ groot een half bunder 
insgelijks gelegen in “ den honinck “. Westwaaerts het voorzegde pand. Item een perceel 
dries genaamd “ den capellaen “ groot een half bunder insgelijks gelegen in “ den honinck “ 
onder Olen. Noordwaarts Guilliam Vekemans erfgenamen west de Honinckstraat. Item een 
huis, stal en schuur, hof en binnenblok gelegen tot Doeffen onder Olen, groot ander halve 
zille. Oostwaarts de straat, noordwaarts Mr. Jacobus Willems . Item een perceel erve 
genaamd “ den kerkenpad “ groot ander halve zille onder Olen. Noord Sr. Thielemans, zuid 
Marten Sprengers. 
 
Item een perceel land genaamd “ den langel “ groot een half bunder ok onder Olen gelegen. 
Oost Amand Van hout, zuid Peeter De Smedt. Item een perceel dries genaamd “ het 
delleken “ groot een zille gelegen onder Olen Oost Guilliam Smets en west Adriaen Heijlen. 
Item een perceel weide genaamd “ den vorsten dries “ groot een half bunder gelegen onder 
Olen. Oost Jan Verboven, west Peeter Cluijts. Item een perceel land genaamd “ het 
blokxken “ groot honder vijftig roeden onder Olen. oost de straat, west de kinderen Guilliam 
Verachtert. Item een perceel erve genaamd “ de laserije “ groot ander halve zille gelegen 
onder Olen. Zuid de baan, noord Adriaen Bulkens. Item een perceel erve genaamd “ den 
demer “ groot een half bunder gelegen onder Olen. Zuid een straatje, west Adriaen Heijlen. 
Item een perceel erve genaamd “ de gestelen “ onder Olen, groot tachtig roeden. Noord 
Adriaen Cools erfgenamen, zuid Hendrick Verbiest kinderen.  
 
Item een perceel land genaamd ‘ den kloot “ gelegen op “ het Bijlenveld “ onder Olen, groot 
twee honderd vijftig roeden. Palende oost Jan Verbiest, west Michiel Kenis erfgenamen. Item 
een perceel erve gelegen tot Bijlen onder Olen, groot een half bunder. West het straatje, oost 
Henrick Verbiest kinderen. Item een perceel erve gelegen tot Gerhaegen onder Geel, groot 
een half bunder. Noord de straat, oost Jan Baptist Douwen. Item een perceel land genaamd 
“ den daelaert “ onder Olen, groot een zille. Palende noord Cornelis Geerwaerts, zuid 
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Joseph Van Lommel cum suis. Item een perceel erve genaamd “ den kruijswech “ groot 
ander halve zille, gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Zuid en west de straat op 
Morkhoven en Noorderwijk. 
 
Item een perceeltje erve gelegen insgelijks tot Oosterwijk onder Tongerlo, groot salvo justo 
vijftig roeden. Zuid de straat op Morkhoven, west Adriaen Wouters. Item een perceel beemd 
gelegen tot Strateneijnde onder Westerlo, groot een half bunder. Noorwaarts Jan Baptist 
Kneuckelbergs, zuidwaarts een straatje, west Franciscus Vermeerbergen. Item een perceel 
hooiwas gelegen onder Geel genaamd “ den houteren bempt “ groot ander halve zille. West 
Maria Leijsen en noord den loop. Item een perceel hooiwas genaamd “ de schure del “ groot 
een half bunder insgelijks onder Geel. Oost den secr. Moortgat, west Guilliam Maes. Item 
een perceel hooiwas genaamd “ den mosbergh “ groot salvo justo dertig roeden onder Geel 
gelegen. Oostwaarts Franciscus Boeckx, west Jan Bens. 
 
Item een perceel hooiwas genaamd “ den mommaert “ groot een half derdel gelegen onder 
Olen. Oost Guilliam Verstrepen, west Peeter Verlinden. Item en tot slot een perceel hooiwas 
gelegen op “ ’t slept “ onder Olen, genaamd “ het rielken “ (rietken) groot een zille. 
Westwaarts Jan Heijlen, oost Jan de Bruijn kinderen. Deze kavel gelaten aan Peeter De 
Ceuster en door dezelfde geaccepteerd en geschat op drie duizend acht honderden dertig 
guldens courant. 
 
Item werd tot deze kavel gevoegd en onder schatting begrepen zeker perceel heide nu deels 
bos, groot een half bunder gelegen onder Olen. Oost Peeter Helsen westwaarts een straatje. 
Item alsnog een perceel dennenbos, westwaarts Peeter Helsen en noordwaarts de eerste 
kavel. En is tot de eerste kavel gevoegd een perceel heide zijnde dennenbos, groot 
anderhalve zille. Zuidwaarts het voorzegde pand, noordwaarts den intendent Bosquet.Item 
een perceel heide groot een half bunder insgelijks onder Olen gekomen van Henrick Meir. 
 
Blijvende alsnog onverdeeld en in gemeenschap zeker perceel kwebbe gelegen onder Olen 
op “ den bleuk “, groot een half bunder waarop de partijen gedurende drie jaar zullen rus 
slagen voor hun provisie, zo nochtans dat den bezitter van de eerste kavel twee roeden zal 
vermogen meer te slagen als den bezitter der tweede kavel. Ook onverdeeld en in 
gemeenschap blijvende zeker derde part de comparanten competerende met hun oom en 
moijken in een perceel moerbeemd gelegen onder Geel aan “ het neergoor “. 
 
Volgens het voorzegde legaat de eerste kavel excedeerde in waarde de tweede tot de som 
van negen honderd acht en twintig guldens courant, zo is tot de voorzegde tweede kavel in 
egaleringe der beide kavels gevoegd een erfrente van zes honderd guldens courant ten laste 
van Amand Verstappen tot Oosterwijk. Item een obligatie van drie honderd guldens courant 
ten laste van Adriaen Franciscus Cluijts. Item en tot slot een obligatie van honderd 
guldens ten laste van Cornelis Bellens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Jan Haesendonckx en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N° 27            7 augustus 1787 
 
Op heden den 7de augustus 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Adriaen Hermans en Dimphna Govaerts inwoners van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jacobus Wilms en 
Theresia Du Rubreu gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, een som van drie honderd 
guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ de blokheijde “ 
gelegen tot Damseijnde onder Westerlo, groot salvo justo een half bunder. Palende oost 
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Peeter De Winter, west en noord dezelfde, zuid Peeter Roosbroeckx. Item een perceel erve 
genaamd “ de baen “ groot een zille. Palende oost Franciscus Huijskens zuid de Baan, west 
Hendrick Govaerts en noord Jan Dams. Item en tot slot zeker perceel erve genaamd “ de 
claver heijde “ gelegen tot Gelindel onder Westerlo. Palende oost de straat, zuid ... (leeg), 
west Adriaen Heijlen met de wederhelft en noord ... (leeg). Aldus gedaan en gepasseerd ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en Ad. J. Oniaerts. 
 
Akte N° 28           17 augustus 1787 
 
Op heden den 17de augustus 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Juffrouw Anna Catharina Janssens weduwe wijlen den heer Marckus Heijlen in zijn leven 
secretaris van Lichtaart en Adriaen Heijlen Peeterssone inwoner van Olen in kwaliteit als 
geëede voogd over de kinderen van de eerste comparante in huwelijk met den voorzegde 
Marckus Heijlen verwekt en alzo als naaste bloedverwanten en erfgenamen ten sterfhuize 
van wijlen Joseph Heijlen overleden tot Noorderwijk, welke comparanten aan mij notaris 
hebben verzocht opening en lecture van alzulke gesloten testamentele akte van uitersten wil, 
als dezelfde aan mij notaris ter hand gesteld heeft ingevolge den akt van endorssement 
daarover gepasseerd present getuigen op datum van 30 juli laatstleden zijnde hetzelfde 
bevonden, gecachetteert met rooden lak op drij differente plaatsen zonder dat aan hetzelfde 
is gescheurd of verbroken ... welke volgende ik in kwaliteit van notaris hetzelfde aan de 
comparanten hebben geopend en voorgelezen ter presentie van A. J. Oniaerts en Jan 
Haesendonckx als getuigen. 
 
Akte N° 29           26 augustus 1787 
 
Op heden den 26ste augustus voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Douwen en Amand Verborgstadt respectieve inwonersvan oosterwijk Tongerlo en Zoerle 
Parwijs, welke comparanten verklaarden opnieuw verhuurd te hebben aan Marten ’t Sijen 
present en de huur accepterende zeker huis, schuur, hof, landerijen, weiden en beemden zo 
en gelijk hij hetzelfde in huur is gebruikende en dat om en mits een som van zeven en dertig 
guldens in voorlijf en twaalf veertelen koren jaarlijks te betalen volgens het spijker van 
Mechelen de ene helft ten huize van den eerste verhuurder en de andere helft ten huize van 
den tweeden verhuurder. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Ad. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°           25 september 1787 
 
Op heden den 25ste september 1787 compareerden Peeter Van Hove inwoner van het 
gehucht Lankom onder den dorpe van Noorderwijk welke comparant verklaarde verhuurd te 
hebben zeker zijn comparante huize, schuur, stallinge en verdere edificien gestaan en 
gelegen op “ de Beeck vennen “ onder Herentals met de aangelegen landerijen, beemden, 
heide en weiden, te samen groot omtrent de vier bunders, zo en gelijk den huurder hetzelfde 
actueel in huur heeft en gebruikende en dat aan Peeter Verwerft in huwelijk met Maria 
Catharina Visschers ten deze present die dezelfde wederom in huur accepteerde om en 
mits een kwantiteit van twaalf veertelen koren te betalen in Liers spijker en veertig guldens in 
voorlijf. 
 
Item reserveerde hij verhuurder aan hem seker heijde gelegen omtrent de Capelle van St. 
Job om met delen saet te besaeijen, soo nochtans dat hij heurder op dezelve heijde tot als 
dan toe sal mogen hacken .. Item sal huerder hebben den toemaet ofte ... weijde om sekeren 
bempt gelegen omtrent St. Job genaempt “ de schuts “ ... Item sal de huerder de gemelde 
verhuerder goederen te laeten liggen in het afscheiden soo ende gelijck hij deselve heeft 
aenveirt te weten landt in landt ende weijde in weijde, te weten van het land seker parcheel 
landt genaemt “ de heijde “ in de ... Item het binnengeleg ter lengte van den hof van 
Catharina Wouters en zeker parcheel genaemt “ de strepe “ 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Jan Haesendonckx en J. Fr. Wuijts hiertoe aangezocht. 
 
Akte N° 30             1 oktober 1787 
 
Op heden 1 oktober 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Barbara 
Van Looij in huwelijk met Peeter Renders, Elisabeth Van Looij (Verloo) in huwelijk met 
Jan Baptist Roosbroeckx, welke comparanten verklaarden gecedeerd en getransporteerd 
te hebben zeker perceel land gelegen alhier onder Morkhoven, omtrent “ de Santhoeven “ 
groot omtrent een zille. Palende oost de erfgenamen Diel Peeters, zuid A. Tubecx, west de 
straat ... en noord A. Tubacx en dat aan Peeter Heijns ten deze present die het gemelde 
perceel in vaste koop is aannemende om en mits een som van honderd en acht en veertig 
guldens courant en tot dien te betalen al de kosten ten deze verkoop te verschijnen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als 
getuigen. 
 
Akte N° 31            14 oktober 1787 
 
Op heden den 14de oktober 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Anthonius Tubax inwoner van Morkhoven, welke comparant als gelaste van de gelijke 
erfgenamen wijlen Joseph Heijlen verklaarde verhuurd te hebben aan Geeraert De Winter 
present en opnieuw in huur te accepteren zeker huis, hof, stal, schuur en de annex 
landerijen en weiden gestaan en gelegen op de Cruijsstraat en omtrent onder Noorderwijk, 
immers zo gelijk den huurder hetzelfde in huur is gebruikende en dat om en mits een som 
van zeventig guldens in voorlijf jaarlijks en acht en dertig veertelen koren te vergelden met 
en volgens het spijker van Mechelen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter 
presentie van Adriaen Aerts en Gommarus De Kepper als getuigen. 
 
Akte N° 32           1 december 1787 
 
Op heden den 1ste december 1787, voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Peeter Cornelius Vervoort inwoner van Olen tot hetgene nabeschreven geautoriseerd van 
zijn zuster Anna Elisabeth Vervoort inwoonster der stad Antwerpen en waarvoor hij zich 
verbind als naar recht en sterkmakende, welke comparant verklaarde alzo in die kwaliteit 
verkocht te hebben aan Peeter Peeters, smid en inwoner van Noorderwijk, present en 
provisioneel de koop accepterende zeker perceel land groot omtrent de zeventig roeden, 
gelegen in “ Schremenhage “ onder Noorderwijk. Palende oost ’ S Heere straat, zuid de 
koper in deze, west en noord de erfgenamen Peeter Wouters en dat om en mits een som 
van honderd en zeventig guldens courant. Aldus provisioneel gedaan binnen Olen op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van Franciscus Bruijnzeels en J. Fr. Wuijts als 
getuigen. De koper verklaarde gedurende het schrijven de voorzegde koop te verhogen met 
tien verdieren. 
 
Op heden den 17de december 1787 het voorzegde perceel andermaal door mij notaris 
opgeroepen zijnde is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absolutelijk 
verbleven aan Peeter Peeters voor de som van als hier voor in de condities. Present Jan 
Peeters en Peeter Daems als getuigen. Ontvangen bij den ondergeschrevene de somme 
van honderd en tachtig guldens in voldoening der voorzegde koopsom, 17 december 1787. 
Peeter Cornelius Vervoort. 
 
Akte N°           3 december 1787 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen 
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Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 3de december voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Adriaen 
Peeters en Maria Catharina Heijlen gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, hij 
comparant enigszins onpasselijk en zij comparante in goede gezondheid, welke 
comparanten verklaarden bij deze geordonneerd te hebben deze hun tegenwoordige akte 
van laatste wil. Bij deze derogerende, revocerende en te niet doende alle vorige testamenten 
voor deze datum gemaakt. 
 

- Ten eerst recommandeerden zij testateuren dat hun lichamen zouden begraven 
worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart, lijkdienst en verdere pieuse 
werken ter discretie van de laatst levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij de haafelijke goederen aan 
elkaar maakten in volle eigendom en aangaande de erfelijke goederen verklaarde 
zij de eerst stervende aan de langst levende te maken de touchte en het gebruik 
gedurende zijn leven en dit alles op last dat de laatst levende zal gehouden zijn 
hun kinderen samen verwekt eerlijk op te voeden ... tot ze gekomen zijn tot een 
competente ouderdom en dan aan hen te geven en te betalen hun juiste part in 
duizend guldens courant, welke som van duizend guldens zullen dienen voor hun 
legitieme portie der haave. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten woonhuize van de testateuren, ter 
presentie van Andreas Gislain en Marten Verswijvel als getuigen ten deze aanzocht. Op 
heden den 7de december 1787 verklaarden de voorzegde testateuren alsnog in gebruik van 
hun vijf zinnen te willen dat ingeval de langst levende van hun beiden zich zouden begeven 
en convoleren tot een ander huwelijk, in dien gevalle dezelfde zal moeten contenteren en 
vergenoegen met het lands recht en coustumen lokaal. 
 
Akte N°           5 december 1787 
 
Op heden den 5de december 1787 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
den zeer Eerwaarde heer Petrus Josephus Heijlen Licentiaat in de Godsgeleerdheid, 
deken van het Capittel van den H. Gummarus binnen Lier en lid der K. G. K. academie tot 
Brussel, zo voor zich en in de naam van zijn zuster Maria Josepha Heijlen voor dewelke hij 
zich onder verband als naar recht is sterkmakende. Item Maria Catharina Heijlen ten deze 
bijgestaan van Adriaen Peeters haar man en voogd. Item Anna Theresia Heijlen ten deze 
bijgestaan van haar man Jan Heijlen en eindelijk Maria Anna Heijlen ten deze bijgestaan 
van Anthonius Tubbax haar man. De gemelde comparanten kinderen van wijlen Josephus 
Heijlen daar moeder alsnog is van levende Anna Elisabeth Wouters, welke comparanten 
uitwijzende en op den voet van zekere akte van consente cessie van dezelfde hun 
gemeenschappelijke moeder bijgestaan van de notaris Ludovicus Carolus Stalpaert 
binnen Lier residerende en zekere getuigen van datum 3 december laatstleden alhier bij 
copie gezien en welke inhoud de comparanten in deze en namelijk de acceptatie daarin 
gedaan door den voorzegde Eerw. heer Petrus Josephus Heijlen belovende alvolgens mits 
deze de condities daarbij gestipuleerd in faveur van de gemelde hun moeder ... en 
verklaarden na voorgaande schatting dezelfde goederen gescheiden en gedeeld te hebben 
in vijf egale parten en porties, zonder preferentie van sexe of ouderdom, alle en gelijke 
erfelijke en immobiele goederen, zo bij wijlen de vader der comparanten achtergelaten als 
degene alsnog competerende aan de gemelde hun moeder, gelegen zo onder Morkhoven, 
Itegem als Noorderwijk en dat in de manieren hier volgende. 
 
Voor de eerste kavel met gelijk consent der respectieve comparanten gelaten aan den Heer 
eerste comparant, zeker huis en verdere battimenten met den hof en binnenblok gestaan en 
gelegen tot Itegem op “ den hoogwegh “ groot drie zillen. Palende oost en zuid Juffrouw 
Van Der Auwera begijntje, west deze kavel en noord de straat met de volgende ook onder 
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Itegem. Item zeker perceel erve genaamd “ den merendonck “ groot honderd roeden. Oost 
Juffrouw Van Der Auwera voorzegd, zuidwest en noord de erve competerende het klooster 
van Roosendael. Item een perceel erve genaamd “ het gereedt “ groot twee honderd 
roeden. Oost Jan Lambrechts, zuid, west en noord de Laeke. Item een perceel erve 
genaamd “ het brultken “ groot honderd vijf en dertig roeden. Oost en zuid de erve van het 
klooster van Roosendael, west Peeter Van Heerle en noord Guilliam Heijlen. 
 
Item twee perceeltjes van erven aan elkaar, genaamd “ de schoenmaekers “ groot samen 
acht honderd roeden. Oost de straat, zuid de kinderen Jan Vranckx en de kinderen Peeter 
Dillen, west Juffrouw Van Der Auwera en noord Anna Lambrechts. Item een perceel erve 
genaamd “ het schoenmaekers hijde “ groot honderd roeden. Palende oost Franciscus Van 
Hove, zuid en west de straat en noord Peeter Van Heerle. Item een perceel erve genaamd  
“ de hijde “ groot drie honderd roeden. Palende oost deze kavel, zuid de gemeente heide, 
west en noord de straat. Item een perceel erve genaamd “ het klijn hijdevelt “ groot vijf 
zillen. Palende oost de straat, zuid Juffrouw Vranckx, west den heer Van Ravels en Guilliam 
De Bruijn en noord den heer van Itegem.  
 
Item een perceel erve genaamd “ den elsaert “ groot twee honderd roeden. Palende oost de 
vijfde kavel in deze, zuid de erfgenamen N. Mutsaerts, west Juffrouw Bogaerts en noord 
Juffrouw Van Der Auwera. Item een perceel erve genaamd “ het koningrijk “ gelegen onder 
Morkhoven, groot honderd en vijftig roeden. Oost Cornelis Heijlen, zuid en west A.Tubbax en 
noord Guilliam Heijlen. Item een perceel schaarbos gelegen onder Morkhoven en groot een 
zille. Palende oost en zuid Guilliam Geps erfgenamen, west Adriaen Wouters en noord de 
straat. En heeft deze kavel daarmede haar gerecht part. 
 
Voor de tweede kavel is bij blinde loting bevallen aan Maria Anna Heijlen en A. Tubbax 
gehuwden. Zeker huis met stal, schuur, brouwerij gestaan in het dorp van Noorderwijk 
genaamd “ de Swaen “ met den hof groot samen salvo justo vier honderd roeden. Oost de 
erfgenamen Frans Verelst, zuid den heer van Noorderwijk, west de heer M. N. Van 
Schoubroek en noord de straat. Zeker perceel erve genaamd “ den dries “ groot twee zillen. 
Oost den heer Van Schoubroek zuid de heer secretaris De Vries, west het straatje en noord 
de erfgenamen Adriaen Bouwen. Een perceel erve genaamd “ de koijnwijde “ groot drie 
zillen. Palende oost de erfgenamen Peeter Peeters, zuid den heer Van Schoubroek, west 
den zelfde en noord deze kavel met “ den krommen bempt “. Het perceel erve genaamd  
“ den krommen bempt “ voorzegt groot honderd en vijftig roeden. Palende oost Franciscus 
Cempenaers, zuid M. N. Van Schoubroek, west de erfgenamen Adriaen Bouwen en noord 
Jacobus Willems.  
 
Een perceel erve genaamd “ het paeppen rot “ groot ander halve zille. Oost Jan Baptist De 
Peuter, zuid den heer van Noorderwijk, west den secretaris Heijlen en noord de erfgenamen 
Jan Van Houdt. Een perceel erve genaamd “ het partken “ groot een zille. Palende oost 
Peeter Denkens, zuid den heer van Noorderwijk, west dezelfde en noord Geeraerd Verbiest 
cum suis. Een perceel erve genaamd “ den rooden dries “ gelegen onder Olen, groot drie 
en een halve zille. Oost Adriaen Bellens, zuid het Besloten klooster van Herentals, west en 
noord de straat. Een perceel erve genaamd “ het kaesens “ met een perceel daar annex 
genaamd “ de onderhalve zille “ gelegen onder Olen. Oost de straat, zuid den heer van 
Noorderwijk west Juffrouw Schellens en noord de kerke erve van Noorderwijk met de 
erfgenamen Schellens voorzegt. Groot hetzelfde perceel zes en een halve zille.  
 
Een perceel erve genaamd “ het begijne land “ gelegen onder Olen, groot twee zillen Oost 
P. M. Soeten, zuid de gemeente van Noorderwijk, west den eerw. heer Wouters cum suis en 
noord een straatje. Een perceel land genaamd “ de kampens hijde “ onder Morkhoven, 
groot drie zillen. Palende oost Marten Bellens, zuid Jan Sterckx, west de erfgenamen 
Guilliam Bruijnseels en noord Adriaen Peeters. Een perceel erve genaamd “ den kwaeden 
bempt “ onder Tongerlo, groot honderd vijftig roeden. Oost Adriaen Peeters, zuid Jan 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 69 

Helsen, west Peeter Peeters en noord Cornelis Heijlen. Een perceel erve genaamd “ het 
bosken “ in “ de brande “ met de heide aldaar annex onder Noorderwijk, groot een half 
bunder. Oost Guilliam Heijlen, zuid Elisabeth Van Dijck, west de weduwe en erfgenamen 
Verlooij en noord de straat. 
 
Een perceel erve gelegen op “ de deupt “ onder Noorderwijk zijnde als nu bos, groot een 
zille. Oost de straat, zuid een straatje, west den heer van Noorderwijk en noord een straatje.  
Een perceel beemd op “ den deupt “ onder Noorderwijk, groot een zille. Palende oost 
Joseph Heijlen, zuid Marten Sterckx, west M. N. Van Schoubroek en noord den heer 
secretaris Heijlen. Item een heide onder Noorderwijk, groot een bunder. Palende oost de 
straat, zuid Anna Catharina Soeten, west den secr. heijlen en noord den heer van 
Noorderwijk. Item een perceel genaamd “ de venne hijde “ groot een half bunder. Oost den 
heer van Schoubroek, zuid den heer Ram, west de heer Polfliet en noord Jan Heijlen. Item 
een perceel heide onder Noorderwijk, groot een zille. Oost de straat, zuid Adriaen Bulkens, 
west ... (leeg) en noord den heer van Noorderwijk. Item en tot slot een perceel heide onder 
Noorderwijk, groot honderd vijftig roeden. Palende oost de straat, zuid den heer Van 
Schoubroek, west dezelfde en noord Peeter Sjongers. 
 
Deze kavel moet betalen en opleggen aan de vijfde kavel een som van honderd guldens 
courant eens, ook is zeker perceel genaamd “ den krommen bempt “ in deze kavel belast 
met een gezongen jaargetijde in de kerk van Noorderwijk tot lafenis der zielen wijlen den 
eerwaarde heer Wouters in zijn leven pastoor van Ruijsbroek en deszelfs ouders, welke 
jaargetijde alvolgens den houder en bezitter van dit zelfde pand zal gehouden zijn jaarlijks te 
doen en betalen en tot slot wetende dat de bomen staande in zeker bos gelegen op “ de 
deupt “ onder Noorderwijk in “ de brande “ en aan deze kavel aangeschreven door de 
partijen condividenten zijn gereserveerd tot gemeenschappelijk behoef en profijt. 
 
Voor de derde kavel is bij blinde loting bevallen aan Maria Catharina Heijlen en Adriaen 
Peeters gehuwden zeker huis met verdere battimenten, hof en binnengeleg gestaan en 
gelegen tot Morkhoven, groot een zille. Palende oostwaarts Guilliam Heijlen, zuid Peeter 
Verlooij, west de straat of Plaetse van Morkhoven en noord Jan Sterkx. Item de volgende 
goederen gelegen onder Morkhoven. Een perceel erve genaamd “ den langen reep “ groot 
drie zillen. Oost Jan Franciscus Heijlen, zuid Carel Van Genechten, west Franciscus 
Vleugels en anderen en noord de straat. Een perceel erve genaamd “ de zille “ groot 
honderd roeden. Palende oost het voorzegde pand, zuid Franciscus Vleugels, west de straat 
en noord de erfgenamen Peeter Heijlen. 
 
Een perceel erve genaamd “ de wildernisse “ groot honderd roeden. Palende oost de straat 
zuid de erfgenamen Maria Theresia Heijlen, west Peeter Gepts en noord Cornelis Heijlen. 
Een perceel erve genaamd “ de doolaege “ groot drie honderd vijf en zeventig roeden. 
Palende oost Cornelis Heijlen, zuid en west de straat en noord Cornelis Heijlen. Een perceel 
erve genaamd “ de schomme “ groot drie zillen. Palende oost en noord de straat, zuid de 
abdij van Tongerlo, west Catharina Wouters erfgenamen. Een perceel erve genaamd “ het 
begijne land “. Palende oost Jan Janssens, zuid de abdij van Tongerlo, west de straat en 
noord Jan Baptist Maes, groot drie honderd en vijftig roeden. Een perceel erve genaamd  
“ het klaesens land “ groot honderd vijftig roeden. Palende oost Joseph Heijlen, zuid de 
straat, west Peeter Heijlen en noord de erfgenamen Jan Wouters. 
 
Een perceel erve genaamd “ het quaed huijs “, groot drie zillen. Oost Adriaen Peeters, zuid 
de straat, west de heer pastoor van Morkhoven en noord de erfgenamen Adriaen Bouwen. 
Een perceel erve genaamd “ suskens bemdeken “ groot een zille. Palende oost Carel Van 
Genechten, zuid deze kavel, west Sr. Van Hove en noord Peeter Peeters. Een perceel erve 
genaamd “ het hoogh eissel “ groot honderd roeden. Palende oost Peeter Peeters en 
anderen, zuid Franciscus Vleugels, west de erfganemen Geert Mennekens en noord de 
straat. Een perceel erve genaamd “ den strabant “ groot twee zillen. Palende oost ... (leeg), 
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zuid Marten Heijlen, west den zelfde gelegen onder Westerloo. Een perceel erve genaamd  
“ het haesdonckxken “ groot een zille. Palende oost den heer pastoor van Morkhoven, zuid 
den loop, west den H. Geest Tafel van Morkhoven en noord Peeter Heijlen. 
 
Waarmede deze kavel haar gerecht part aanvaard, zo nochtans dat zij of den bezitter der 
zelfde zal suppleren en betalen aan de vijfde kavel de som van twee honderd en vijftig 
guldens courant en zal de bezitter van deze kavel jaarlijks moeten doen celebreren twee 
gezongen jaargetijden in de kerk van Morkhoven tot lafenis der zielen wijlen Peeter Bax en 
Catharina Heijlen waarmede het laatst genoemde perceel is mede belast.  
 
Voor de vierde kavel is bij blinde loting bevallen aan Maria Josepha Heijlen. Zeker huis met 
stal, schuur en verdere battimenten met den hof en binnenveld wederzijds het huis, gestaan 
en gelegen op de Kruijsstraat onder Noorderwijk, groot samen vijf en een halve zille. 
Palende oost de erfgenamen Adriaen Bouwen, zuid deze kavel, west den heer secretaris De 
Vries en noord de straat. Item de volgende goederen onder Noorderwijk. Een perceel erve 
genaamd “ het schraevens “ groot twee en een halve zille. Oost de erfgenamen Peeter 
Verloij cum suis, zuid den heer van Noorderwijk, west Peeter Luijten en noord de 
erfgenamen Adriaen Bouwen. Twee percelen weide, groot samen vijf zillen. Palende oost de 
erfgenamen Adriaen Bouwen zuid Guilliam Heijlen, west den eerwaarde heer Wouters en 
noord deze kavel. 
 
Een perceel erve daar het ‘ askot ‘ op staat, groot vijf zillen en een half. Palende oost de 
erfgenamen Adriaen Bouwen, zuid de straat, west en noord de voorzegde erfgenamen 
Adriaen Bouwen. Een perceel erve gelegen achter de schuur van de secretaris De Vries, 
groot drie zillen. Palende oost en zuid den heer secretaris De Vries, west de heer secretaris 
Heijlen en noord een straatje. Een perceel erve genaamd ” den blampaert “ groot twee 
zillen. Palende oost Christiaen Bulkens, zuid een straatje, west de erfgenamen Peeter 
Peeters en noord Peeter Ooms. Een perceel erve genaamd “ de meirhijde “ groot drie zillen. 
Oost den heer van Noorderwijk zuid den H. Geest van Nijlen, west de weduwe van den heer 
Bosmans en noord Adriaen Bulkens. Een perceel erve genaamd “ den peperbergh “ groot 
een zille. Palende oost de kerk van Noorderwijk, zuid de straat, west de erfgenamen Peeter 
Verloij cum suis en noord dezelfde. Eindelijk een perceel land en heide, samen groot negen 
zillen. Palende in’t geheel oost den heer van Noorderwijk, zuid de erfgenamen Adriaen 
Bouwen, west de pastorele goederen van Noorderwijk en noord de straat. 
 
Waarmede deze kavel insgelijks haar gerecht part aanvaard, behoudens dat de bezitter van 
deze kavel aan degene der vijfde kavel moet opleggen en betalen de som van twee honderd 
guldens courant. 
 
Voor de vijfde kavel is bevallen aan Anna Theresia Heijlen en Jan Heijlen gehuwden 
zekere hofstede met verdere battimenten, hof en binnengeleg wederzijds hetzelfde huis 
gestaan en gelegen op “ den Hoijweg “ onder Itegem. Groot samen vijf zillen. Palende in het 
geheel oost de straat, zuid Juffrouw Van Der Auwera begijn, west de straat en noord Peeter 
Van Hout? Item de volgende goederen allen gelegen onder Itegem voorzegt te weten: een 
perceel erve genaamd “ de koijwijde “ groot een half bunder. Palende oost Peeter Verbiest, 
zuid Jan Baptist De Wolf, west dezelfde en noord Jeroon Van Rompa. Een perceel erve 
genaamd “ het plat bemdeken “ groot een zille. Palende oost deze kavel, zuid Jan Baptist 
De Wolf, west deze kavel en noord Juffrouw Van Der Auwera. 
 
Een perceel erve genaamd “ het roosendaelken “ zijnde weide, groot twee zillen. Palende 
oost de Laeke, zuid Guilliam Heijlen, west deze kavel en noord Jan Bruijndonkx. Een perceel 
erve genaamd “ het roosendaelken “ wezende land, groot ander halve zille. Palende oost 
het voorzegde pand, zuid Guilliam Heijlen, west Ludovicus Van Dingenen en noord het 
klooster van Roosendael. Een perceel erve genaamd “ de warande “ groot een bunder. 
Palende oost Peeter Van Heerle, zuid Juffrouw Vranckx, west de kinderen Jan Vranckx en 
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noord Guilliam Heijlen. Een perceel erve genaamd “ den terrerder “ groot honderd en vijftig 
roeden. Palende oost Jan Vranckx, zuid Juffrouw Vranck, west Norbert Van Rompa en noord 
Maria De Schutter. Item een perceel erve genaamd “ het bosch “ groot drie zillen. Palende 
oost en zuid de straat, west de leemortel straat en noord Jan Bruijndonckx. 
 
Item een perceel erve genaamd “ het reijken “ groot twee zillen. Palende oost en west de H. 
Geest Tafel van Itegem, zuid de straat en noord Norbert Ceulemans. Een perceel genaamd  
“ jan aelen velt “ groot een bunde. Palende oost Juffrouw Vranckx, zuid de kinderen 
Franciscus Geerts, west Franciscus Van Hove en noord de straat. Een bunder heide. 
Palende oost, zuid en noord de straat en west Norbert Keulemans. Een perceel erve gelegen 
onder Westerlo, groot een zille, genaamd “ het bemdeken “ palende oost Jan Bapt. Dillen, 
zuid de, heer Van Cannaert, west ... (leeg) en noord de Wimpe. Een perceel erve genaamd  
“ het baggaert eissel “ gelegen onder Morkhoven, groot twee zillen. Palende oost Jan 
Gepts, zuid Peeter Maes, west de erfgenamen Baltazar Gepts en noord den heer Polfliet. 
Een perceel heide gelegen op “ de hoogton “ onder Noorderwijk, groot drie zillen. Oost 
Adriaen Wouters, zuid Peeter Horemans cum suis, west Carel Van Genechten en noord 
dezelfde. Tot slot een perceeltje heide gelegen op “ de hoogton “. Oost den heer van 
Schoubroek, zuid Guilliam Heijlen, west Adriaen Wouters. 
 
Deze kavel moet profiteren en aan dezelfde gesuppleerd worden wegens de tweede kavel 
honder guldens, wegens de derde kavel twee honderd en vijftig guldens en wegens den 
vierde kavel twee honderd guldens waarmede zij insgelijks is hebbende haar gerecht part. 
 
Dit verklaarden de partijen te wezen hun contract van scheiding en deling. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van den eerwaarde heer Jan Baptist Wouters 
en J. Fr. Heijlen als getuigen. 
 
Depost hebben de comparanten verklaart bij donatie inter vivos gegeven te hebben aan 
Peeter Heijlen, present en accepterende zeker perceel heide gelegen aan de Goorstraat 
onder Morkhoven, groot vijftig roeden. Palende oost de straat, zuid Geeraerd Helsen, west 
Sr. De Schutter en noord den acceptant in deze en dat om redenenen hun moverende. 
Hebben de comparanten verklaard de schattatie der gedeelde goederen te monteren tot 
omtrent de twintig duizend guldens immers dezelfde niet te excederen. 
 
Akte N° 33           14 december 1787 
 
Conditie en voorwaarden ingevolge dewelke Anthonius Tubax op heden den 14de 
december 1787 naar voorgaande zondaagse kerkgeboden publiekelijk door mij notaris aan 
de meestbiedende zal te koop presenteren zeker perceel land, hierna in zijn aanpalenden 
breeder gespecifieerd welke condities zijn als volgt: 
 
Te weten dat men het na te beschrijven perceel land zal verkopen bij op of afroepen in 
guldens courant en telkens tot zeven stuivers gerekend, en ander meerdere of mindere 
speciën naar advenant .... Wordende hetzelfde perceel gepresenteerd met den last van 
zeventien stuivers twee oorden chijns jaarlijks aan den Heere van Itegem en zal de koper 
hier over betalen tachtig potten dorps bier, te drinken op heden na het geven van den 
handslag of proficiat en twintig potten ten dage van de kaarsbrandinge of stokslag 
 
Werd te koop gestel zeker perceel erve genaamd “ het baenvelt “ groot salvo justo in’t 
geheel vijf zillen, gelegen alhier onder Itegem. Palende oost Peeter Joseph Vervoort, zuid de 
erfgenamen Sieur Dens, west Jacobus Schoeters en noord de baan, waarvan de koper in 
dominie zal komen ten dage van absoluut verblijf en in gebruik te half oogst van het jaar 
1790. Heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Jan Douwen inwoner van 
Itegem voor de som van zestien honderd en dertig guldens courant en verklaarde daarop te 
stellen vijftig verdieren en verklaarde voor borg te stellen Jan Van Oosterwijck alhier mede 
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comparerende. Actum datum als boven, present Cornelis Vermeiren meijer van Itegem en 
Ludovicus Heijlen als getuigen. 
 
Op heden den 31ste december 1787 het voorzegde perceel andermaal door mij notaris 
opgeroepen zijnde is het zelfde na voorgaande drie zondaagse kerkgeboden en het geven 
van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut en zonder verdere verhoging verbleven aan Jan 
Douwen eerste koper voor de som van zestien honderd en dertig guldens en vijftig verdieren 
ter presentie van Adriaen Douwen en Franciscus Peeters als getuigen. 
 
Akte N° 34           15 december 1787 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Adriaen Peeters in huwelijk met Maria 
Catharina Heijlen op heden den 15de december 1787 naar voorgaande zondaagse 
kerkgeboden publiekelijk aan de meestbiedende zullen verkopen door mij notaris zeker 
perceel land gelegen in “ den hoeck “ onder Olen.  
 
In conformiteit der voorschreven condities en degene volgende werd te koop gesteld zeker 
perceel erve gelegen alhier onder Olen, groot circa drie zillen. Palende oost Geeraert 
Wouters nomine uxoris, zuid de baan op Herentals, west Adriaen Heijlen en noord Peeter 
Renders, waarvan koper in domine komen zal ten dage van absoluut verblijf en in gebruik 
half oogst van het jaar 1790. Werd hetzelfde verkocht op de last van den chijns daarop 
uitgaande, bedragende jaarlijks acht stuivers één oord en een negenmanneken, waarvan zo 
men vermeende den bezitter van het perceel daaraan palende westwaarts de helft betaald ... 
en heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter Renders voor de som van vier honderd 
vijf en tachtig guldens en verklaarde daarop te stellen vijftien verdieren. Actum present Adr. 
Heijlen en Guilliam Van Elst. 
 
Op heden den 2de januari 1788 het voorzegde perceel andermaal door gecommitteerden van 
mij notaris opgeroepen zijnde is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag zonder 
verdere verhoging verbleven aan Peeter Renders voor de som en verdieren als 
bovenstaande. Present Adriaen Heijlen en Guilliam Van Elst.  
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Akte N° 1            3 januari 1788 
 
Op heden den 3de januari 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Anthonius Tubax inwoner van Morkhoven, welke comparant verklaarde mits deze 
onherroepelijk te constitueren ... (leeg) en alle thoonders van deze of authentieke akte om te 
gaan en te compareren voor meijer en schepenen van Itegem en aldaar in zijn naam en van 
zijnen ’t wege in ’S heere handen op te dragen zeker perceel erve gelegen tot Itegem 
genaamd “ het baenvelt “ groot in’t geheel salvo justo vijf zillen. Palende oost Peeter Joseph 
Vervoort, zuid de erfgenamen Sieur Dens, west Jacobus Schoeters en noord de baan of 
Pubhe...? weg, om des gedaan in hetzelfde wel en wettelijk te goeden, vestigen en erven 
Jan Douwen naast zijn wettige huisvrouw Petronella Dockx met alle solemniteiten naar 
recht gerekwireerd in de voegen den gemelde Jan Douwen het zelfde perceel erve bij koop 
heeft verkregen en als laatste hooger is verbleven vor de som van duizend zes honderd en 
tachtig guldens courant na publieke verkoop gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 
datum 14 december en met den stokslag gesloten op 31 december laatst leden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Adriaen Douwen en 
Guilliam Vleugels als getuigen ten deze aanzocht. Den ondergeschrevene bekende 
ontvangen te hebben van Jan Douwen zeventien honderd vier en zestig guldens in 
voldoening van de voorzegde somme. 4 jan. 1788. 
 
Akte N° 2            4 januari 1788 
 
Op heden den 4de januari 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Van De Perre ingezetene van Larum onder Geel in huwelijk met Anna Maria Van Doninck 
ter ene zijde. Jan Laenen Mertenssone inwoner van Meeren onder Olen ter andere zijde, 
welke comparanten verklaarden dar aan hun pro indiviso, ieder voor de juiste helft is 
competerende zeker perceel schaarbos gelegen onder Olen, genaamd “ de geerheijde “ 
groot salvo justo een half bunder. Palende oost Cornelis Bijlen, zuid west en noord de straat 
en alzo de comparanten niet langer verstonden in gemeenschap te blijven en dat het 
gemelde perceel kwalijk of immers niet als tot schade, misval en prejudictie van de ene of 
andere partij kon gepartigeerd worden, zo verklaarden de comparanten uit hun 
gemeenschap te willen scheiden en delen bij vorm van uitgroting in plaats van scheiding en 
deling op de volgende manieren. 
 
Te weten dat het gemelde perceel zal zijn en blijven voor gebruik en eigendom aan de 
tweede comparant Jan Laenen voor hem zijn nakomelingen. Dat den tweeden comparant 
aan den eersten zal betalen de som van vijf en twintig guldens eens waarmede deze 
gemeenschap komt te cesseren. Actum binnen Olen ter presentie van P. M. Laenen en Jan 
Van Eijnde als getuigen. 
 
Akte N° 3            4 januari 1788 
 
Op heden den 4de januari 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Geeraert De Winter en Catharina De Winter in huwelijk met Peeter Michiels haar man en 
voogd en van dewelke zij ten einde nabeschreven is geautoriseerd, allen kinderen van Jan 
De Winter ter ene zijde en Geeraert De Winter en Maria De Winter als moeder en voogdes 
van haar kinderen verwekt met wijlen Peeter De Winter zo voor zich als inwoner van 
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Noorderwijk ter andere zijde, dezelfde zo voor zich als zich sterkmakende voor zijn mede 
condividenten. 
 
Welke comparanten verklaarden dat aan hun pro indiviso is competerende uit hoofde van 
hun ouders respectievelijk Peeter De Winter en Christina Helsen zeker perceel erve 
gelegen tot Damseinde onder Westerlo groot salvo justo twee honderd roeden. Palende oost 
Jan De Cort, zuid de Plijne, west de erfgenamen van de meijer Wijnants en noord Geeraert 
Van Outsel, leenroerig onder zijne Excellentie den heer markies van Westerlo, waarin aan de 
eerste partij in deze zijn competerende twee derde parten als representanten van Jan De 
Winter hun vader die oudste zoon was van wijlen de voorzegde Peeter De Winter en 
Christina Helsen en aan de tweede partij cum suis het resterende derde part en alzo 
hetzelfde perceel tussen de gemelde partijen niet kan gepartigeerd worden, zo verklaarde 
dezelfde onderling uit hun gemeenschap gescheiden te zijn bij vorm van uitgroting in plaats 
van scheiding en deling in de volgende manieren. 
 
Te weten dat het gemelde perceel van erve in volle eigendom zal blijven aan Maria De Win 
weduwe wijlen Peeter De Winter hiermede competerende die hetzelfde accepteerde voor 
haar kinderen verwekt met den voorzegde Peeter De Winter mits te betalen aan de eerste 
partij als representanten van Jan De Winter de som van twee honderd guldens en aan de 
tweede partij onder hun gedeeld te worden de som van honderd guldens mits daaraan 
kortende een zesde part daar in de voorzegde kinderen competerende als representanten 
van hun vader Peeter De Winter. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Franciscus Van Dijck als getuigen. 
 
Akte N° 4            5 februari 1788 
 
Testament:   in den naeme Godts amen 
 
Kennelijk zij een ieder dat op heden den 5de februari 1788 voor mij notaris en getuigen 
nagenoemd compareerden Peeter Bleirinkx en Anna Catharina Van Genechten 
ingezetenen van Olen in het gehucht van Meeren, den comparant ziek liggende te bed en zij 
comparante in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze geordonneerd te 
hebben hun tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

- Voor eerst recommandeerden zij testateuren dat hun lichamen begraven zouden 
worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart, lijkdienst en begrafenis ter 
discretie van de laatst levende van hun beiden of van de ene of andere 
erfgenamen. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij ten eerste hun haafelijke 
goederen aan elkaar hebben gemaakt in volle eigendom en aangaande hun 
erfelijke goederen daarvan verklaarden zij elkaar de volle touchte te maken 
gedurende hun leven en na de dood van de laatst levende te gaan en te 
succederen op hun respectieve erfgenamen ab intestato. 

 
- En alzo hij testateur is bezittende in eigendom de helft van zeker huis gebouwd op 

een perceel erve, zijnde leenroerig waaraan hij geen dispositie is hebbende en dat 
alvolgens de helft der touchte van hetzelfde met den eigendom na zijn dood zal 
vallen op zijn erfgenamen feodaal, zo verklaarde hij testateur in geval van zijn voor 
aflijvigheid zijn voorzegde huisvrouw te noemen en te institueren als zijn volle en 
universele erfgenaam. 
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Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuis der testeuren, die mits deze verklaarden te 
revoceren alle voorgaande testamenten voor zoveel aan deze contrarie, ter presentie van 
Jan Laenen Janssone en Jan Matthijs geburen als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 5            11 februari 1788 
 
Op heden den 11de februari 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Jan Heijlen ingezetenen van Noorderwijk op “ het Tilseijnde ”, welke comparant verklaarde 
verhuurd te hebben aan Philip Adriaen Volders ingezetene van itegem onder Heijst, 
present en de huur accepterende zeker des comparants hofstede met de edeficiën, 
landerijen, weiden, heiden en beemden gestaan en gelegen tot Itegem op den Hoijwech, zo 
en gelijk hetzelfde actueel in huur gebruikt word bij Jan Van Oosterwijk, behoudens en 
uitgenomen een perceel weide genaamd “ den els aert “ en een perceel land genaamd “ het 
klijn hijde velt ” immers zo en gelijk het aan de verhuurder competeerde en dat om en mits 
een som van vijf en zeventig guldens jaarlijks in voorlijf en zes en dertig veertelen koren in 
graanpacht te vergelden volgens het spijker der stad Lier. 
 
Item zal heurlinck in’t afschijden te half meert moeten ledig laeten het land gekomen van Jan 
De Rijd, het welke hij in’t opkomen ook alsdan zal aenveerden. 
 
Compareerde ten deze mede Jan Van Oosterwijk actuele huurder dewelke van alsnu 
verklaarde te desisteren van zijn huur. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Guillielmus Heijlen en P. F. Peeters als getuigen. Compareerde ten deze 
mede Jeroon Van Rompaije en Franciscus Lambrechts ingezetene van Itegem, welke 
verklaarden zich als borg te stellen voor deze huursom. 
 
Akte N° 6            15 februari 1788 
 
Testament :  In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 15de februari 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Joannes Thoremans weduwnaar wijlen Maria Catharina Lemie inwoner van Olen, 
enigszins onpasselijk nochtans zijn verstand en memorie in alles volkomen in gebruik, welke 
comparant verklaarde bij deze gemaakt te hebben dit zijn tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

- En voor eerst beveelde hij testateur dat zijn lichaam begraven zou worden in 
gewijde aarde met een eerlijke uitvaart gelijk van zijn vrouw is gehouden, immers 
ter discretie van zijn erfgenamen willende te laten celebreren na zijn overlijden 
dertig misssen van requiem tot lafenis zijner ziel en 15 tot lafenis de ziele van wijlen 
zijn huisvrouw Maria Catharina Lemie. 
 

- dispositie van zijn goederen prelegateerde hij aan zijn zoon Adriaen Thoremans 
bij wie hij actueel is wonende in recompens van den goeden dienst en oppas die hij 
bij dezelfde kon genieten, al zijn klederen en lijnwaad en wat tot zijn lijf gediend 
heeft, mede al zijn huisraad en meubilaire effecten die hij na de dood van zijn 
vrouw heeft genoten. 

 
- de resterende nalatendheid bestaande in enige gereede penningen in een heide 

gekocht met zijn voorzegde vrouw maakte hij testateur aan zijn drie kinderen of 
descendenten in drie egale parten, op last te betalen de kosten ter begrafenismis 
en pieuse werken mede van aan de armen van deze parochie te geven twee 
croonen of zes guldens en zes stuivers.  
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuis van den testateur, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Norbertus G(e)ijsen geburen als getuigen. 
 
Akte N° 7            18 februari 1788 
 
Op heden den 18de februari 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Jan Baptist Cluijts en Michiel Cluijts broers ter ene zijde. Cornelis Geerwaerts 
weduwnaar wijlen Maria Cluijts zuster van de voorzegde Jan Baptist en Michiel ter andere 
zijde, allen inwoners van Olen, welke comparanten verklaarden onderling aangegaan te 
hebben het volgende akkoord over de touchte die de voorzegde Cornelis Geerwaerts is 
bezittende en heeft aan de goederen de voorzegde Maria Cluijts gecompeteerd hebbende 
en dat in der voegen hier volgende te weten: 
 
Dat het huis, stal, schuur en schobbe met den hof daaraan annex gelegen en gestaan tot 
Schaatsbergen onder Olen en actueel in huur gebruikt wordende bij den voorzegde Michiel 
Cluijts zal voortaan blijven voor de touchte en eigendom aan de eerste partij comparanten in 
deze gelijk ook een perceel dries gelegen tot Schaatsbergen voorzegd insglijks in huur bij 
dezelfde Michiel Cluijts om daar mede te doen hun vrije en liberen wil gelijk met hun eigen 
en proper goed in der voegen dat den tweeden comparant in deze van zijn recht van touchte 
hetgene hij daaraan is hebbende bij deze is desisterende in faveur van de eerste 
comparanten. Dat de eerste comparanten aan den gemelde tweede comparant jaarlijks in 
consideratie van hetgene voorzegt zullen betalen de som van één en twintig guldens en dat 
gedurende het leven van dezelfde tweede comparant. Dat den tweeden comparant 
gedurende zijn verder leven zal mogen blijven kappen het schaarhout wassende aan het 
voorzegde perceel dries ... etc. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Adriaen Bellens als getuigen. 
 
Akte N°            18 februari 1788 
 
Op heden den 18de februari 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Henricus Helsen in huwelijk met Maria Catharina Douwen inwoners van Gelindel, 
jurisdictie van Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van 
Adriaen Boekx en Catharina Claes gehuwden en ingezetenen van Morkhoven, een som 
van twee honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zijn comparants kindsgedeelte op hem verstorven bij de 
dood van zijn moeder Theresia Geps en hem pro indiviso competerende met zijn twee 
zusters. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Verboven geburen als getuigen. 
 
Akte N° 8            19 februari 1788 
 
Testament:   in den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van dezen openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 19de februari 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Baptist Dils en Elisabeth Schoubroeckx gehuwden en ingezetenen van Schobbroeck 
jurisdictie van Westerlo, beiden gezond van lichaam welke verklaarden gemaakt te hebben 
deze tegenwoordige akte van laatste wil. Revocerende en teniet doende alle anterieure 
testamenten voor deze gemaakt. 
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- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart en begrafenis naar staat en conditie ter discretie van de laatst 
levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen en eerst disponerende van de haave die ze 
aan elkaar maakten in volle eigendom behoudens de legitieme der zelfde voor 
dewelke zij hun kinderen geheel laten bij deze. 

 
- En aangaande hun erfelijke goederen verklaarden zij testateuren deze te maken 

aan elkaar met de volle touchte en gebruik gedurende hun leven en den eigendom 
der zelfde aan hun wettige kinderen bij representatie op den last dat dezelfde 
zullen laten volgen ten behoeve van des testateuren zoon alsnu Minderboreder 
recollect des zelfs leven gedurende het revenu van zeker perceel erve genaamd  
“ het jaentken sijmens “ groot 255 roeden gelegen tot Scobbroeck onder Westerlo 
Palende oost de erfgenamen Adriaen Van Houdt, zuid de testateuren, west Jan B. 
Borghstad en noord hun eigendom. Item het revenu van zeker perceel erve 
genaamd “ den boonhof “ gelegen tot Damseinde onder Westerlo, groot een zille. 
Palende oost de erfgenamen Guilliam Van Outsel, zuid Peeter Dils, west Jan 
Daems en noord een straatje. Op last om hun zielen gedachtig te zijn en daarvoor 
jaarlijks te celebreren twee missen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Adriaen Thoremans geburen als getuigen. 
 
Akte N° 9            7 maart 1788 
 
Condities en voorwaarden ingevolge welke Peeter Van Oustaijen cum suis na voorgaande 
zondaagse kerkgeboden publiekelijk door mij notaris aan de meest biedende te koop 
presenteren zeker huis met aangelegen erven, gestaan en gelegen tot Morkhoven, hierna in 
zijn aanpalende breder gespecifieerd. 
 
In conformiteit van de voorstaande condities en degene volgende werd te koop gesteld zeker 
huis met den gronden van erven daar hetzelfde op staat en aangelegen hof, groot salvo justo 
vijftig roeden, gestaan en gelegen alhier tot Morkhoven. Palende oost Juffrouw de weduwe 
Bosmans, zuid Jan Franciscus Heijlen, west de straat en noord Anthonis Tubax. Hetzelfde 
huis en grond belast met tien stuivers jaarlijks aan de pastorij alhier op welke last hetzelfde 
werd verkocht en zal de koper moeten betalen zeventig potten Diesters bier waarvan vijftig 
op heden na den handslag zullen gedronken worden en twintig potten ten dag van de 
kaarsbranding of stokslag en heeft daarvan de inmijning gehad Isaac Kerselaers voor de 
som van vijf honderd vijf en vijftig guldens en verklaarde daarop te stellen vijftien verdieren, 
present A.Tubax en Jan Van Rompa als getuigen. 
 
Op heden den 3de april 1788 het voorzegde huis cum annexis door mij notaris andermaal 
opgeroepen zijnde naar voorgaande zondagse proclamaties, is hetzelfde met het geven van 
1ste, 2de en 3de stokslag absolutelijk en zonder verdere verhoging verbleven aan den 
voorzegde Isaac Kerselaers als commissie hebbende en ten behoeve van Adriaen 
Bulkens zijn schoonvader voor de som van vijf honderd vijf en vijftig guldens en vijftien 
verdieren. Present Jan (Bapt) Heijlen en Peeter Bouwen. 
 
Akte N° 10            7 maart 1788 
 
Op heden den 7de maart 1788 compareerde voor mij notaris en getuigen nagenoemd, 
Martinus Vermeerbergen bejaarde jongman en inwoner van Noorderwijk, welke comparant 
verklaarde verkocht te hebben aan Jan Baptist Verloo, die verklaarde den koop gedaan te 
hebben voor en ten behoeve van Peeter Heijlen inwoner van Morkhoven, alhier present en 
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deze koop accepterende, te weten zeker perceeltje weide genaamd “ de doode laege “ 
gelegen onder Noorderwijk, groot salvo justo veertig roeden. Palende oost Adriaen Van 
Reusel, zuid Jan Verloo, west Peeter Verloo en noord Jan Franciscus Heijlen en dat om en 
mits een som van honderd en acht guldens courant, welke som den comparant bekende 
ontvangen te hebben. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Anth. Tubax en F. 
Peeters als getuigen hiertoe aanzocht. Depost werd geconditioneerd dat den acceptant zal 
moeten gedogen, twee jaar huur die den huurder daaraan is hebbende mits profiterende den 
trek of revenu. 
 
Akte N° 11            4 april 1788 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat op heden den 4de april 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Adriaen De Winter bejaarde jongman inwoner van Damseinde onder Westerlo, alhier 
actueel binnen Olen om mijn kantoor, gezond van lichaam en zijn verstand machtig, welke 
comparant verklaarde gemaakt en geordonneerd te hebben deze tegenwoordige akte van 
laatste wil. 
 

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

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen waarvan eerst zijn haafelijke die hij maakte 
aan Maria de Win weduwe wijlen Peeter De Winter zijn testateurs broer en dat in 
vollen eigendom en aangaande de erfelijke goederen maakte hij in volle eigendom 
aan de kinderen of verdere descendenten bij represententie van de voorzegde zijn 
broer Peeter De Winter, zo nochtans dat de touchte zal blijven aan de voorzegde 
Maria De Win gedurende haar leven. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Jan Haesendonckx en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N° 12            28 april 1788 
 
Op heden den 28ste april 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Peeter Van Oustaijen ingezetene van Tongerlo, tot hetgene nabeschreven belast en 
geautoriseerd van zijn meerderjarige broers Joannes Franciscus Van Oustaijen, blijkens 
manuele procuratie, welke comparant verklaarde mits deze te constitueren om te gaan en te 
compareren voor den heer drossaard en schepenen van Morkhoven om aldaar in zijn 
constituanten naam beneffens de gene geïnstitueerd bij manuale procuratie van wijlen 
Adriaen Peeters de dato 13 december 1787, op te dragen zeker huis met hof en 
aangelegen erve, gestaan en gelegen tot Morkhoven. Palende oost de Juffrouw de weduwe 
Bosmans, zuid Jan Franciscus Heijlen, west de straat en noord Anthonius Tubax, groot salvo 
justo vijftig roeden, om des gedaan daarin wel en wettelijk te goeden, vestigen en erven 
Adriaen Bulkens beneffens zijn wettige huisvrouw Anna Maria Van Bijlen, welke Adriaen 
Bulkens deze koop heeft verkregen tegen den comparant ten deze en consoorten en aan 
hem als laatste hooger verbleven voor de som van vijf honderd zeventig guldens, daarin 
begrepen de ene helft der gestelde verdieren. 
 
Verklaarde den voorzegde constituant en Maria Catharina Heijlen weduwe wijlen Adriaen 
Peeters hiermede comparerende de voorzegde som uit handen van de koper te hebben 
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ontvangen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Adriaen 
Peeters en Geeraert Wouters als getuigen. 
 
Akte N°             2 mei 1788 
 
Op heden den 2de mei 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Joannes 
Haesendonckx oud omtrent de 34 jaar rademaker van zijnen stiel, inwoner van het dorp van 
Olen omtrent de pastorij aldaar, naast het huis van Franciscus Vermeerbergen hoofdman 
der gilde van St. Sebastiaen binnen het dorp van Olen, welke comparant op zijn naakte 
waarheid getuigde en verzekerde dat hij op den eersten dag dezer maand mei 1788 
wezende den H. Geest dag van O. L. H. Hemelvaart tegen den avond omtrent zeven uur 
was zittende op een boom liggende voor zijn huis en was klappende met den voorzegde 
Franciscus Vermeerbergen, den welke naast hem deponent op dezelfde boom ook was 
zittende, dat onder meer ander daar ook present waren Joannes Franciscus Wuijts, M. 
Roosbroeckx en Peeter Van Thielen, dat zekeren Cornelis Maes ook inwoner van Olen 
aldaar bij hen is aan gekomen, dat hij depondent het gezien en gehoord dat den gemelde 
Cornelis Maes aan den voorzegde hoofdman Franciscus Vermeerbergen was afvragende 
de kaarte en de breucke van de gilde van St. Sebastiaen voorzegt. 
 
Zeggende dat hij dezelfde pretendeerde aanstonds te hebben en te lezen # zijnde om uit 
nemen van zijn huis dat hij de voornoemde heeft gehoord dat ditto Franciscus 
Vermeerbergen daarop was antwoorde dat hij de gevraagde Gilde kaart op geen publieke 
straten aan alle man en liet voorlezen, maar dat hij dezelfde op H. Heerendag 
(Sacramentsdag) eerstkomende wanneer ‘ het chietdagh ‘ was in de volle vergadering der 
voorzegde Gulde publiekelijk zoude op lezen of doen oplezen, zeggende verder dat alles bij 
hem wel opgesloten en bewaard was, en dat hij als hoofdman der gezegde Gulde daarvan 
altijd de beswaartenisse hadde gehad en zulks aan hem altijd was toe vertrouwd geweest. 
 
Dat dan deponent heeft gehoord dat hij voorzegde Cornelis Maes na vele injurieuse 
woorden tegen den voorzegde Franciscus Vermeerbergen gezegd en uit geschreeuwd te 
hebben # schrijende als eenen beer, aan dezelfde tot differente reizen heeft gezegd en 
uitgeroepen dat hij eenen grooten schelm dief ende deugniet was. Dat Maria Catharina 
Vermeerbergen, dochter van de voorzegde Franciscus Vermeerbergen alsdan daar ook 
present was, dat dezelfde trachtende ditto Maes van haar vader achterwaarts te trekken van 
dezelfde Maes op haar aanzicht of kaak eenen slag heeft gekregen soodanighlijck dat sij 
achterwaerts was vallende op eenen as oft mesthoop, verklaarde hij deponent al hetgene 
voorzegt alzo waar en waarachtig te zijn en bereid zijnde dit alles te affirmeren en te 
bevestigen en verklarende tot dien einde zijn dispositie te hebben gegeven zonder inductie 
van iemand dan eniglijk in faveur van justitie en om de oprechte waarheid getuigenis te 
geven. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van Adriaen J. Oniaerts en P.Geeard Wouters. 
 
Op heden deze 2de mei 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Joannes Franciscus Wuijts oud zeven en vijftig jaar inwoner van Olen naast de pastorie 
aldaar, welke comparant getuigde en verklaarde dat hij op den dag van O. H. Hemelvaart 
zijnde den eerste dezer maand mei tegens den voorzegde omtrent zeven uren was staande 
bij Franciscus Vermeerbergen en Jan Haesendonckx zittende op een boom liggende voor 
het huis van den voorzegde Jan Haesendonckx, dat hij onder andere met ditto Franciscus 
Vermeerbergen en Jan Haesendonckx was sprekende en klappende, dat ondertussen 
zekere Cornelis Maes ook inwoner van Olen aldaar bij hun is aangekomen, dat hij deponent 
heeft gehoord dat ditto Cornelis Maes aan Franciscus Vermeerbergen was af vragende de 
caerte ende breucke van St. Sebastiaens Gulde van Olen met bijvoeging dat hij dezelfde 
aanstonds pretendeerde te hebben te lezen en mede naar zijn huis te nemen, dat ditto 
Franciscus Vermeerbergen aan den gezegde Cornelis Maes daar op heeft geantwoord 
onder andere, dat hij de gevraagde gulde kaart op geen straten aan alleman en liet 
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voorlezen, maar dat hij dezelfde op H. Sacraments dag eerstkomende wanneer het was  
‘ chietdags ‘ in de volle vergadering der Gulde zoude publiekelijk oplezen of doen oplezen, 
zeggende verder dat alles bij hem wel bewaard was en dat hij als hoofdman der voorzegde 
Gulde daar van alhier de bewaring hadde en zulks aan hem altijd was toevertrouwd, dat hij 
deponent heeft gehoord dat den voorzegde Cornelis Maes na vele injurien tegen den 
voorzegde Franciscus Vermeerbergen te hebben uit geschreeuwd, aan den zelfde tot 
differente koersen heeft gezegd en uitgeroepen, dat hij Franciscus Vermeerbergen eenen 
grooten dief, schelm en deugniet was, dat den deponent als dan ook heeft gezien dat den 
voorzegde Cornelius Maes aan de dochter van voorzegde Franciscus Vermeerbergen 
brengende hem achterwaarts met zijn kleed, heeft toegebracht een slag op haar aangezicht 
of wange zodaniglijk dat zij over rug op eenen hoop was vallende, verklarende hij deponent 
al hetgene voorzegt alzo waar en waarachtig te wezen en dit te bevestigen. Aldus verleden 
en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van A. J. Oniaerts 
en P. Geerard Wouters. 
 
Op 2 mei 1877 compareerde voor de noataris present Joannes Franciscus Wuijts oud 57 
jaar inwoner van Olen nevens de pastorij aldaar, welke verklaarde dat hij op den dag van 
Ons Heer Hemelvaart den eerste dag van mei omtrent zeven uur was staande bij 
Franciscus Vermeerbergen en Jan Haesendonckx zittende op een boom liggende voor 
het huis van den voorschreven Jan Haesendonckx dat hij met hen was sprekende en 
klappende en dat ondertussen een zekere Cornelis Maes bij hun was aangekomen en dat 
hij depondent heeft gehoord dat dito Maes aan Franciscus Vermeerbergen was afvragende 
de kaart en de breuk van St. Sebastiaen Gilde van Olen met bijvoeging dat hij dezelfde 
aanstonds presenteerde te hebben, te lezen en mede naar zijn huis te nemen, dat ditto 
Franciscus Vermeerbergen aanden gezegde Cornelis Maes daar op heeft geantwoord 
onder andere, dat hij de gevraagde Gilde kaart op geen straten aan alle man en liet 
voorlezen maar dat hij dezelfde op St. Sacramentsdag eerstkomende wanneer het was 
schietdaghs in de volle vergadering der Gulde zoude publiekelijk oplezen of doen oplezen, 
zeggende verder dat alles bij hem wel bewaard was, en dat hij als hoofdman der voorzegde 
Gulde daarvan alhier de bewaring hadde gehad en zulks aan hem altijd was toevertrouwd. 
Dat de voorzegde Cornelis Maes na vele drijementen injuriën tegens den voorzegde 
Franciscus Vermeerbergen te hebben uit geschreid, aan dezelfde tot differente reizen heeft 
gezegd en uitgeroepen, dat hij Vermeerbergen een grooten dief schelm en deugniet was, dat 
den depondent als dan ook heeft gezien dat den voorzegde Cornelis Maes aan de dochter 
van de voorzegde Franciscus Vermeerbergen trekkende hem achterwaarts neer (aan) zijn 
kleed, heeft toegebracht ene slag op haar aangezicht of wange, zo daniglijk dat zij over rug 
op enen hoop was vallende, verklarende hij depondent al hetgene voorzegt alzo waar en 
waarachtig te zijn gevende voor redenen van wetenschap gegeven te hebben des aanzoeks 
zijnde onder zijnen solemnele eed te affirmeren en bevestigen, verklarende verder deze zijne 
dipositie te hebben gegeven en verleden zonder inductie of persuatie van iemand dan 
enigszins in faveur van justitie en der oprechte waarheid getuigenis te geven. Aldus verleden 
en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van A. J. Oniaerts 
en P. Geeraerd Wouters als getuigen. 
 
Akte N° 13             4 mei 1788 
 
Op heden den vierde mei 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde Mr. 
Jacobus Willems inwoner van Noorderwijk welke comparant verklaarde verhuurd te hebben 
aan Anthoon De Bal, present en opnieuw de huur te accepteren, te weten van zeker huis, 
hof, stal en schuur met de landerijen, weiden, heiden en beemden, immers zo en gelijk hij 
huurder hetzelfde actueel bewoonde en bepachterde voor den termijn van twaalf jaar voor de 
som van tachtig guldens in voorlijf jaarlijks en zeven en dertig veertelen en drie loopen koren 
jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
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Akte N°             8 mei 1788 
 
Alzo kwesties en geschil zoude te gerijzen tussen de heer J. Thielemans inwoner der stad 
Herentals en Licentiaat in de medicijnen ter ene zijde en Adriaen Douwen inwoner van Olen 
ter andere zijde, over en ter zake van zekere ‘ kant niewling ‘ gemaakt en opgezet of wegens 
door den voorzegde Heer J. Thielemans aan een perceel erve gelegen alhier in “ den 
honinck “. Palende zuidwaarts tegen hetgene van den voorzegde Adriaen Douwen, 
waarmede den voorzegde J. Thielemans pretenselijk zoude geïncorporeerd hebben een 
deeltje van het heult tussen beide de voorzegde percelen liggende en welke heult ook 
pretenselijk zoude competeren aan den voorzegde Adriaen Douwen zo op heden den 8ste 
mei 1788 voor mij notaris en present getuigen nagenoemd compareerden de voorzegde 
partijen, welke verklaarden om de zo gevreesde kwestie te voorkomen daarover te wezen 
getransigeerd in de voegen volgende te weten: 
 
Dat den voorzegde kant door of van wegens den heer eerste comparant gemaakt en 
opgezet aan dezelfde zal zijn en blijven gelijk hij alsnu is, wordende het gedeelte van het 
heult hetwelke den zelfde presentelijk zoude hebben geïncorporeerd in gevalle door den 
tweeden comparant aan den heer eerste comparant mits deze gecedeerd met verteidenisse 
ingevalle tot dezelfde zijn nakomelingen behoeften en welke den voorzegde heer eerste 
comparant mits deze is accepterende. Den eerste comparant zal in tegendeel aan den 
tweeden comparant betalen een som van drie guldens en drie stuivers courant. Het heult 
tussen de partijen erven zal vanaf nu wezende, zal blijven aan den tweeden comparant en 
dien voet zullen de palen worden gestoken. Comparanten verklaarden aan deze transactie te 
zullen conformeren op pene als naar recht. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Sieur Jan Bapt. De Bakker borgemeester der stad Herentals en J. Fr. Wuijts als getuigen. En 
verklaarde den tweeden comparant de voorzegde drie guldens en drie stuivers van den 
eerste comparant ontvangen te hebben. 
 
Akte N° 14             3 juni 1788 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een iegelijk dat op 
heden den derden dag juni 1788 voor mij notaris en getuige compareerden Adrianus 
Bellens en Anna Catharina Peeters gehuwden en ingezetenen van Olen, den comparant 
enigszins onpasselijk en zij comparante in goede gezondheid welke comparanten 
verklaarden bij deze geordonneerd te hebben deze tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke lijkdienst en begrafenis alles ter discretie van de laatst levende van hun 
beiden. 
 

- Willende dat er kort na ieders overlijden zouden gecelebreerd worden voor de som 
van honderd guldens missen van requiem door de eerwaarde paters 
Minderbroeders tot Herentals. 

 
- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij eerst de haafelijke goederen aan 

elkaar maakten in volle eigendom en aangaande de erfelijke goederen verklaarden 
zij tevens deze te maken in volle touchte en gebruik gedurende zijn of haar leven 
en na de dood van de laatst levende te gaan of te succederen op de kinderen der 
testatrice in haar eerste huwelijk verwekt of bij gebreke op de descendenten der 
zelfde bij representatie staaksgewijs, op de last dat dezelfde na de dood van 
alzulke laatst levende zullen uitkeren en betalen aan de kinderen van des 
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testateurs zusters Christina Bellens in huwelijk met Jan Baptist Heijlen, aan het 
kind van deszelfde overleden zuster Maria Bellens, aan het kind of kinderen van 
Maria Anna Bellens in huwelijk met Franciscus Van Der Veken, aan des 
testateurs zuster Dimpna Bellens begijn tot Herentals en aan zijn zuster Theresia 
Bellens de som van zeven duizend guldens courant geld eens om onder dezelfde 
in vijf parten en delen te partigeren en geprofiteerd te worden. 

 
- Doch ingeval hij testateur kwam aflijvig te worden voor zijn moeder en dat dezelfde 

in dat geval wilde pretenderen haar legitieme portie in de nalatendheid des 
testateurs. 

 
- Item tot dien hebben zij testateurs gewild dat met de dood van de laatst levende 

van hun beiden ook zal cesseren een obligatie van zes honderd en twintig guldens 
staande tot last van des testateurs moeder. 

 
- De testateuren malkander alzo roepende voor den eigendom der haave en touchte 

der erfelijke goederen en de kinderen der testatrice in haar eerste huwelijk verwekt 
voor den eigendom deze zelfde erfelijke goederen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize der testateuren, ter presentie van 
Joannes Franciscus Wuijts en Adriaen Thoremans geburen der testateuren. 
 
Akte N° 15            13 juni 1788 
 
Op heden den 13de juni 1788 voor mij notaris present getuigen nagenoemd compareerden 
Ludovicus Heijlen weduwnaar wijlen Theresia Heijlen inwoner van Lancom onder 
Noorderwijk, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter 
Bouwen inwoner van Noorderwijk, een som van honderd guldens courant. Hij comparant is 
verbindende zijnen persoon en goederen, roerende en onroerende, waar en welke plaats 
deze zouden gelegen zijn. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. 
Wuijts en Gerardus Wouters als getuigen. 
 
Akte N° 16            14 juni 1788 
 
Conditie en voorwaarden ingevolge van welke Sr. Haenen en Jan Blerinckx heden den 14de 
juni 1788 naar voorgaande zondaagse kerkgeboden publiekelijk door mij notaris aan de 
meestbiedende zal te koop presenteren zeker perceel land groot omtrent 19 roeden met het 
huis, schuur en stal aan mekaar gebouwd den verder edificiën daarop staande, gestaan en 
gelegen in het gehucht van Meeren onder Olen, zijnde Leengoed. Palende oost, west etc... 
als hierna staat uitgedrukt en gepreciseerd. 
 
In conformiteit van de voorstaande condities en degene volgende werd te koop gesteld zeker 
perceel land groot salvo justo negentien roeden, met het huis, schuur, stal en verdere 
beneficiën, gestaan en gelegen in het gehucht van Meeren onder Olen. Palende oost 
Anthoni Helsen met consoorten, west de ’S Heeren straat, zuid Jan Van Hove en noord 
Cornelis Peeters. Zijnde Leenroerig onder den Leenboek van den heer Pauli tot Geel. 
Zullende den koper van de ene helft van het huis, stal en schuur ook van het part en deel 
van ’t land of hof gebruikt worden door Anna Van Genechten weduwe Peeter Blerinckx in 
bezit komen half maart eerstkomende 1789, en van de andere plaats of kamer gebruikt 
wordende door Anna Elisabeth Janssens met het land of part van den hof door dezelfde 
gebruikt wordende zal de koper in bezit komen half maart 1791, mits dat de koper zal 
profiteren de huur à rate van negen guldens jaarlijks. 
 
Zullen de publieke lasten door de verkopers aanbetaald worden tot de respectieve tijd als 
voorzegt zonder langer reserverende zij verkopers de schelft huur en zal de koper zonder te 
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korten aan de principale koopsom moeten betalen de kwantiteit van zestig potten Diesters 
bier te drinken na den het geven van den handslag. Op de voorstaande condities daarvan 
den handslag ontvangen Martinus Bleirinckx mits de som van drie honderd en vijf en 
twintig guldens courant en verklaarde de koper daarop te stellen vijftien hoogen en 
verdieren, present (Petrus) Franciscus Verachtert en Jan Verboven. 
 
Op heden den 7de juli 1788 het voorzegde huis cum annex andermaal door mij notaris 
opgeroepen zijnde is hetzelfde zonder verhoging met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag 
absoluut verbleven aan Martinus Bleirinckx eerste koper voor de som als voor in de 
conditie vermeld. 
 
Akte N° 17            17 juni 1788 
 
Testament:   in den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 17de juni 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Henricus 
Thijs en Barbara Aerts gehuwden en ingezetenen van Oevel, actueel alhier binnen Olen op 
mijn kantoor in volkomen gezondheid en vol gebruik van hun verstand welke comparanten 
verklaarden gemaakt en geordonneerd te hebben deze tegenwoordige akte van laatste wil. 
Testateuren revocerende en teniet doende alle anterieure testamenten en ordonnanties van 
laatste wil voor zoveel deze daaraan contrair. 
 

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

- Dispositie van hun goederen waarvan zij eerst disponeerden van de haave en 
hebben zij testateuren dezelfde gelaten en gemaakt aan elkaar in volle eigendom, 
latende zij testateuren nochtans haar kinderen van eerste bedde geheel voor 
hunne portie legitieme. 

 
- Aangaande hunne erfelijke goederen verklaarden zij elkaar te laten en te maken de 

volle touchte en gebruik en na de dood van de langst levende zullen dezelfde gaan 
en succederen volgens landsrecht of lokale coustumen. 

 
- Ingeval zij testateuren kind of kinderen kwamen achter te laten zal de laatst 

levende gehouden zijn dezelfde te alimenteren tot den ouderdom van vijf en twintig 
jaar en alsdan aan hetzelfde kind of kinderen te laten volgen de legitieme portie der 
haave ...en makende aan hen den eigendom der erfelijke goederen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts 
en Geerardus Wouters geburen als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N° 18            20 juni 1788 
 
Op heden den 20ste juni 788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Geert 
Wouters weduwnaar wijlen Anna Van Bijlen en zich sterkmakende voor de erfgenamen van 
dezelfde. Joseph Verachtert zich sterkmakende voor de kinderen en descendenten van 
Christina Van Bijlen. Jan Coolkens zich sterkmakende voor zijn moeder Joanna Van 
Bijlen. Allen erfgenamen van wijlen Peeter Van Bijlen, welke comparanten verklaarden 
onderling gedeeld en gescheiden te hebben in drie kavels, zeker perceel kwebbe of 
uitgemoerde beemd, gelegen onder Geel, achtergelaten bij den voorzegde Peeter Van 
Bijlen en dat bij blinde loting zo en gelijk hier is volgende: 
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De eerste kavel, het voorzegde perceel groot salvo justo twee bunders zal door eenen 
gezworen landmeter gedeeld worden in drie egale parten te beginnen van den dijk zo 
nochtans dat de achterste kavel oostwaarts twintig roeden groter zal moeten zijn als de twee 
voorste en dat de eerste kavel zal moeten den weg leveren naar de tweede en de tweede 
naar den derde, zo dat ook de derde over den eerste en tweede zal moeten leveren. 
 
Den eerste kavel palende oost de tweede, zuid Peeter Helsen, west den dijk en noord Sieur 
Moortgat. Groot ... (leeg) is bij blinde loting bevallen aan Jan Coolkens. Den tweede kavel, 
palende oost den derde, zuid ... (leeg), west de eerste kavel en noord Sieur Moortgat, groot 
... (leeg) en is bij blinde loting bevallen aan Joseph Verachtert cum suis. Den derde kavel 
palende oost Amand Van Houdt, zuid Peeter De Smedt en anderen, west de tweede kavel 
en noord Amand Van Houdt voorzegde .en bij blinde loting bevallen aan Geeraert Wouters. 
 
Zijnde verder geconditioneerd dat het hout en hooiwas op hetzelfde staande door de partijen 
gezamenlijk en tot gemeenschappelijk profijt zal verkocht worden en verder ingeval tussen 
de bezitter der derde kavel en Amand Van Houdt enigszins kwestie voorviel over de 
limietscheiding dezelfde zal door de partijen condividenten gezamenlijk gedragen worden. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Nijers en Henrick 
Nijers als getuigen. 
 
Akte N° 19            24 juni 1788 
 
Op heden den 24ste juni 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden den 
eerwaarde heer Michael Van Bijlen priester en kapelaan tot Oevel en zijn broer Amandus 
Van Bijlen bejaarde jongman insgelijks inwoner van Oevel, beiden volkomen in het gebruik 
van hun verstand, welke comparanten verklaarden onherroepelijk en met warme hand te 
geven en af te staan, om redenen hun moverende aan Joanna Catharina Huijpens in 
huwelijk met Petrus Martinus Soeten molenaar van Buul onder Olen, alle en iegelijke hun 
comparanten erfelijke en immeubilaire goederen gelegen zo onder Geel, Oevel, Olen als 
elders geen uitgenomen nog gereserveerd, gelijk ook alle hun comparante haafelijke en 
meubiele goederen en al hetgene daarvoor kan gecenseerd worden, nochtans met deze 
restrictie dat zij comparanten van alle iegelijke dezelfde gelijk ook van hun erfelijke goederen 
zijn reserveren de volle touchte en gebruik gedurende hun leven en dat de voorzegde 
Joanna Catharina Huijpens aan de donatanten en ’t hunnen behoeve zal laten volgen en 
profiteren de touchte van haar part en deel in de goederen die dezelfde donatanten met haar 
pro indiviso zijn bezittende en dat alzo de donatanten de gehele massa van al hun goederen 
gelijk ook gekomen van degene gekomen van wijlen Marten Van Bijlen en zijn vrouw die de 
ouders der donatanten waren, zullen genieten voor de touchte gedurende hun leven gelijk 
ook het part en deel van den eerst stervende van hun beiden # behoudens in de touchte der 
goederen gelegen tot Buul dewelke zullen blijven aan de voorzegde Joanna Catharina 
Huijpens en verder op de volgende last en restrictie en condities te weten: 
 
Dat de laatst levende der donatanten zal bekostigen de begrafenis, lijkdienst en uitvaart van 
den eerst stervende volgens staat en conditie en ’t gene van de laatst levende zal bekostigd 
worden door de voorzegde Joanna Catharina Huijpens te weten voor den Heere eerste 
comparant gelijk men zulks voor een Seculieren priester gewoon is te doen en verder met 
het celebreren van een dertigste in de kerk der plaatse alwaar hij zal komen te overlijden op 
den last van te doen celebreren vier honderd missen van requiem waarvan honderd moeten 
gecelebreerd worden door de eerwaarde paters Augustijnen tot Herentals, gelijk honderd 
door de paters Minderbroeders aldaar en de meer rest ter directie van de laatst levende der 
donanten of van de voorzegde Joanna Catharina Huijpens. 
 
Ingeval na de dood van den heer eerste comparant deze voorvalt voor degene van den 
tweeden comparant zal dezelfde tweede comparant moeten betalen aan Anna Catharina 
Haevens bij hem als dienstmeid gewoond hebbende voor haar gedane diensten een som va 
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vier honderd en vijftig guldens eens en tot dien jaarlijks gedurende haar leven de kwantiteit 
van drie veertelen koren of de waarde daarvan volgens het spijker van Geel ten rente en 
optie derzelfde en ingeval den tweeden comparant aflijvig werd voor den heer eerste 
comparant zal hetgene voorzegt betaald worden door de voorzegde Joanna Catharina 
Huijpens. Doch ingeval de voorzegde Anna Catharina Haevens wilde pretenderen haar 
huur van den tijd zij bij den heer eerste comparant heeft gediend zal de voorzegde som en 
kwantiteit koren cesseren en niet moeten betaald worden.  
 
Ingeval van des heere eerste comparant voor aflijvigheid zal den tweeden comparant 
moeten laten volgen aan de meergenoemde Joanna Catharina Huijpens al zijn boeken zo 
theologische als andere om dezelfde te kunnen worden gebruikt door haar kinderen die daar 
van bij tijd het gebruik kunnen nodig hebben, met verbod van niet te vervreemden deszelfs 
brevieren Romanum voor het geheel jaar in welke geval van des heere eerste comparant 
vooraflijvigheid dezelfde tweede comparant zal moeten laten volgen aan de voorzegde 
Joanna Catharina Huijpens de helft van het lijnwaad tot zijn lichaam gediend hebbende 
gelijk ook de helft van het nieuw lijnwaad welke Joanna Catharina Huijpens van deze 
present verklaarde al hetgene voorzegt en de gedane donatie op de lasten daarbij 
geëxprimeerd dankelijk te accepteren gelijk de donatanten insgelijks op de gestelde lasten 
van elkaar mits deze zijn accepterende de donatie van de gehele touchte van ieders 
respectieve part aan elkaar gedaan, verklarende de donatanten deze donatie te hebben 
gedaan uit pure genegenheid die zij tot dezelfde Joanna Catharina Huijpens zijn hebbende 
en om meerdere andere redenene daartoe hun moverende, gelijk ook aan alle gedonateerde 
goederen geen recht meer te hebben of te behouden in enige manieren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel ten huize der donatanten, ter presentie van den 
eerwaarde heer Theodorus Van Wielick assistent van den eerwaarde heer pastoor alhier en 
ter presentie van Albertus Meulemans inwoner van Tongerlo als getuigen ten deze aanzocht. 
 

Dit ...x... is het handmerk van den eerwaarde Heere Michael Van Bijlen, verklaarde mits de 

ziekte van zijn rechterhand niet anders te kunnen schrijven. Amandus Van Bijlen verklaarde 
niet te kunnen schrijven. 
 
Op heden den 14de augustus 1788 voor mij ondergschreven notaris en getuigen nagenoemd 
compareerde Peeter Martin Soeten gehuwd met Anna Catharina Huijpens inwoner van 
Buul jurisdictie van Olen, welke comparant verklaarde te aggreren, landeren en ratificeren de 
acceptatie der donatie in faveur van de voorzegde zijn huisvrouw en hem comparant gedaan 
breeder gementioneerd bij den voorstaande akte van donatie inter vivos, dezelfde voor 
zoveel nodig insgelijks bij deze doende. Actum datum als boven, present J. Fr. Wuijts en Jan 
Haesendonckx. 
 
Akte N° 20             2 juli 1788 
 
Testament:   in den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat op heden den tweeden dag der maand juli 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd 
in properen personen zijn gecompareerd Gommarus Dens, Peeter Dens (broers) en Anna 
Catharina Dens hun zuster, allen bejaarde jongemannen en jongedochter inwoners van 
Morkhoven tot Berteneijnde, allen gezond van lichaam en hun verstand wel gebruikende, 
welke comparanten verklaarden bij deze geordonneerd te hebben deze hun tegenwoordig 
testament van laatste wil. 
 

- Willende en begerende zij testateuren dat hun dode lichamen zouden begraven 
worden ter gewijde aarde met een eerlijke uitvaart. Willende zij testateuren dat na 
ieders aflijvigheid zes weken dagelijks tot lafenis hunner zielen zal moeten 
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gecelebreerd worden in de kerk van Morkhoven een mis van requiem en tot dien 
aan de arme mensen die de mis gehoord hebben zal uitgegeven worden een 
veertel koren in gebakken brood. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, verklaarden alle en iegelijke hun haafelijke 
effecten, goud, zilver, gemunt en ongemunt, gelijk ook al hun erfelijke goederen zo 
alodiale, chijns als leengoederen waar en tot welke plaatsen gelegen daarvan 
inseglijks niet gereserveerd te alten en te maken aan elkaar, te weten den eerst 
stervende van hun drie aan de twee laatst levende in vollen eigendom … en met 
recht van vrije dispositie. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven tot Berteneijnde, ten huize van de 
testateuren, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Martinus Huijskens als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 21             14 juli 1788 
 
Op heden den 14de juli 1788, voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Merten 
Bleirinckx in huwelijk met Anna Maria Van Gool inwoners van Meren resorte der jurisdictie 
van Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Meester Jacobus 
Willems en Theresia Du Rijbreu gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk een som van 
honderd en vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ den asbemt “ gelegen 
onder Geel omtrent “ den mosberg “ groot drie zillen salvo justo. Palende oost Adriaen 
Franciscus Cluijts, zuid de weduwe Peeter Verachtert, west Michiel Heijlen en noord “ den 
mosberg “. Aldus gedaan binnen Noorderwijk, present Peeter Verhijen en Peeter Van 
Tongerlo als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene verklaarde tot meerder solemniteit alsnog te assigneren en 
hypothekeren zeker huis en hof en grond van erve gestaan en gelegen tot Meeren. Oost 
Anthoni Helsen, west de straat, zuid Jan Van Hove en noord Cornelis Peeters tot verhaal 
van compens en intrest in deze vermeld met cosnstitutie op alle toonders dezer of dobbel ten 
einde van reinstituatie als voor. Actum 13 september 1788. Merten Bleirinckx. 
 
Akte N° 22             28 juli 1788 
 
Op heden den 28ste juli 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Baptist Verlinden en Maria Catharina Heijlen, gehuwden en ingezetenen van Herentals, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Jan Baptist Dils inwoner van 
Schobbroek onder Westerlo, een som van honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het jeil “ gelegen tot 
Schobbroek onder Westerlo, groot salvo justo 150 roeden. Palende oost ... (leeg), zuid Jan 
Baptist Dils, west Jan Vleugels en noord Jan en Peeter Dils. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Haesendonckx als getuigen. 
 
Akte N° 23            2 augustus 1788 
 
Op heden den 2de augustus 1788 voor mij notaris en getuigen compareerde Joannes 
Baptist Truijts in huwelijk met Theresia Kempenaers ingezetenen van Heijst, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Joseph Verbrecht als voogd over 
de wezen wijlen Franciscus Heijlen daar moeder van is Petronella Van Goubergen die 
alhier present dezelfde voogd tot deze is autoriserende voor zoveel in haar is, een som van 
vier honderd guldens courant. 
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Voor welke kapitale penningen hij comparant verbindende zijn persoon en goederen, 
roerende en onroerende, present en toekomende en onder belofte van de voorzegde som 
altijd te zullen restitueren of te bezetten op sussicante hypotheek. 
 
Compareerde ten deze mede Jan Franciscus Truijts inwoner van Heist vader van de 
comparant en Franciscus Cempenaers vader van de comparante inwoner van Noorderwijk 
welke comparanten verklaarden zich als borg te stellen voor het voorzegde kapitaal van vier 
honderd guldens en de te vervallen intrest. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het 
kantoor van mij notaris ter presentie van Jan Haesendonckx en Joannes Baptist Schmitz als 
getuigen. 
 
Akte  N° 24           7 september 1788 
 
Op heden den 7de september 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Jan Baptist Douwen weduwnaar van Catharina Laenen inwoner van het gehucht Meeren 
onder Olen, welke comparant verklaarde bij deze verhuurd te hebben zeker zijn comparant 
huis, schuur en stallinge met de annex landen, beemden, weiden en heiden, gestaan en 
gelegen tot Meeren # aan Jan Van Dijck en Anna Peeters gehuwden alhier present, verder 
in de voegen hij verhuurder dezelfde in labeur en gebruik is hebbende, behoudens dat hij 
verhuurder aan hem reserveerde de kamer met de kelderkamer van het voorzegde huis en 
tot dien in den kleinen hof met het perk neffens den pad tot aan de straat en “ het derdel “ in 
de Gestelen en verder op de volgende condities, te weten dat hij huurder jaarlijks in voorlijf 
zal moeten betalen drie en veertig guldens courant en in koren pacht vijf en twintig veertelen 
goed en leverbaar graan Liers maat ... 
 
Item sal verhuerder moeten gedoogen dat de biehalle van den verhuerder in den hof blijft 
staen, oock dat de swermen door hem verheurder gescheept worden op wat plaetse 
dezselfde in den hof mogen hangen ende en sal hij huerlinck omtrent ditto biehalle in den hof 
geen vruchten mogen zijen of planten waer door de vlucht der bieen eenighsints soude 
gehindert worden, op pene dat den verhuerder derselve vruchten aenstonds sal mogen 
uijtsmeijten ... Item sal huerder aenveerden omtrent een bunder jongen claver sonder den 
ouden, waervan een derdel staet in landt ende den andere in driesen, van welcken 
jongenclaever staende in den dries genaemt “ de langstraete “ hij verhuerder aen hem is 
reserverende den tweeden sneé om geplocken te worden tot zaet, laetende den eersten sné 
daer van aanden huerlinck dewelcke hij sal moeten afgeven ende gemaeijt hebben voor St. 
Jan 1789 op pene ... Item sal hij huerder jaerlijckx mogen slaegen drij roeden rusch in den 
houteren bemtp mits daer wat over voerende van den loopkant aan den selve wederom tot 
gewasch te brengen en de voort de schadden in de binnenheijde. Item is onder den huere 
oock begrepen ende sal pachter hebben den hoeijwasch in het Zoerle broeck om redenen 
dat degenen genaemt den momboir met het afritsen onbequaem is . 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Jan Hasendonckx als getuigen. 
 
Akte N° 25           21 september 1788 
 
Op heden den 21ste september 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Guilliam Van Passel en Henricus Verbiest, respectieve inwoners van Olen Tongerlo en 
Noorderwijk, welke eerste comparant aan den tweede alhier present verklaarde verhuurd te 
hebben zijn eerste comparants huis genaamd “ Sinte Marten “, met hof en stal annex, 
gestaan en gelegen alhier binnen Olen in de dorps cirkel, immers zo en gelijk hetzelfde 
actueel bewoond word bij Peeter Bulkens actuele huurder en dat om en mits een som van 
zes en twintig guldens jaarlijks voor een termijn van zes eerstkomende jaren waarvan het 
eerste jaar zal ingaan half maart eerstkomende. 
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Item sal huerlinck moeten onderhouden de wechten en wanden aen den stal van vitten en 
plakken daertoe doen alle materialen sonder corten gelijk huerlinck ook zal moeten 
onderhouden de vensterglaesen en die in’t afschijden stellen in staet. Den huerlinck zal bij 
avond of andersints met geen licht sonder lanterne moegen gaen in den stal op pene van 
huerbreuk ingevalle verhuerder zulks belieft. Ende ingevalle huerlinck zoude herberge 
houden in de verhuere huisinge dal des avonds niet langer mogen tappen als negen uren op 
den parochie toren insgelijks op pene van huerbreuk als ingevalle als in de voorsegde articel. 
 
Compareerde ten deze mede Jan Baptist Van Menghsel inwoner van Noorderwijk welke 
verklaarde zich als borg te stellen voor de voorzegde huursom. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Francisus Vermeerbergen en 
J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N° 26           29 september 1788 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Franciscus Verheijen op heden den 29ste 
september 1788 naar voorgaande zondagse proclamaties publiekelijk door mij notaris zal 
verkopen de hierna te specifiëren erfgoederen op de volgende condities. Volgen de 
verkoopsvoorwaarden. 
 
Op de voorzegde condities en degene volgende werd voor eerst te koop gesteld, zeker huis 
met den hof en aangelegen erven gelegen en gestaan alhier onder Olen. Palende oost 
Merten Heijlen, Peeter De Ceuster en anderen, zuid de kerk alhier, west Adriaen Bellens en 
P. Schmitz en noord de straat van Olen op Buul, te aanvaarden het huis en hof half maart ... 
de koper zal moeten betalen boven zijn koopsom en al hetgene voorzegt, twee oorden per 
gulden, zo van koopsom als verdieren en heeft na langdurige roepen daarvan den handslag 
ontvangen den notaris J. Fr. Oniaerts voor de som van twee honderd en vijf en dertig 
guldens en verklaarde daar op te stellen vijftien verdieren, present Adriaen Thoremans en 
Jacobus Van Dijck. Op heden dato dezer compareerde Jan Verboven en verklaarde op de 
voorzegde koop tien verdieren bij te stellen. 
 
Ten tweeden werd te koop gesteld zeker perceel kwebbe gelegen omtrent “ de bunders “ 
onder Geel, groot salvo justo vijftig roeden. Palende oost Jan Mols, zuid Merten Wilms, west 
Baes? Peeters en noord de erfgenamen Peeter Van Bijlen. Heeft na langdurige roepen den 
handslag ontvangen Michiel Wilms voor de som van negen en veertig guldens en 
verklaarde daarop te stellen tien verdieren, present Adriaen Thoremans en Jacobus Van 
Dijck. 
 
Op heden den 13de oktober 1788 compareerde Jan Baptist De Winter en verklaarde op de 
voorzegde kwebbe boven de gestelde verdieren zeven verdieren bij te stellen. Op heden den 
20ste oktober 1788 compareerde Jan B. De Winter en verklaarde op den eerste koop 
ingekocht door mij notaris en afgeschreven door Jan Verboven te stellen vijftien verdieren, 
present Peeter Fransen en Jan Van Thielen. Op heden den 20ste oktober 1788 den eersten 
koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde per 1ste, 2de en 3de stokslag 
absoluut verbleven zonder verdere verhoging aan Jan Baptist De Winter. Item den tweeden 
koop insgelijks andermaal opgeroepen zijnde door mij notaris is verbleven aan Jan Baptist 
De Winter bij 1ste, 2de en 3de stokslag zonder verdere verhoging. Present Jan Baptist 
Verboven en Michiel Wilms. 
 
Akte N° 27            3 oktober 1788 
 
Testament :  In den naeme Godts amen 
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Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament, kennelijk zij een ieder dat op 
heden den derden oktober 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Elisabeth Wouters en Martinus Godefridus Verellen, gehuwden en ingezetenen van Olen 
beiden in volkomen gezondheid gelijk ook in volle gebruik van hun verstand, welke 
comparanten verklaarden bij deze 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, lijkdienst en begrafenis. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij ten eerste hun haaffelijke 
effecten aan elkaar maakten in volle eigendom en aangaande hun erfelijke 
goederen waar en op welke plaats gelegen daarvan laten en maakten zij elkaar 
respectievelijk de volle touchte en gebruik gedurende hun verder leven en na de 
dood van de laatst levende, zonder aanzien moeten gaan van welke kant deze 
gekomen zijn en succederen voor de ene helft op de erfgenamen ab intestato van 
hem testateur en voor de andere helft op de erfgenamen van de testatrice. 

 
- Indien de testateuren kwamen aflijvig te worden achterlatende kind of kinderen van 

beiden hunne lichamen verwekt, in dat geval zal de laatst levende gehouden zijn 
hetzelfde te alimenteren tot een behoorlijke ouderdom of staat, ondertussen 
onderwijzen in de Rooms catholieke religie, laten leren enige stijl of 
wetenschappen tot hun avancement en gekomen zijnde tot de voorzegde 
ouderdom aan hen te betalen en laten volgen de legitieme portie in de haafelijke 
nalatendheid van den eerst stervende en zullen de erfelijke goederen dan moeten 
gaan op hun wettige kinderen of descendenten 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
den eerwaarde heer Petrus Oniaerts priester der abdij van Tongerlo en J. Fr. Wuijts als 
getuigen. 
 
Akte N° 28            4 oktober 1788 
 
Op heden den vierden oktober 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Joannes Daems en Maria Catharina Sijen gehuwden en ingezetenen van Damseinde 
jurisdictie van Westerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van 
Peeter Bouwen ingezetene van Noorderwijk een som van twee honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen tot Damseinde, groot een 
bunde. Palende oost Peeter Heijlen, zuid de erfgenamen Peeter De Kort, west Peeter Diels 
Peetersone en noord de plijn. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van 
mij notaris, ter presentie van Jan Haeseldonckx en Adriaen Thoremans als getuigen 
aanzocht. 
 
Akte N° 29            18 oktober 1788 
 
Testament:   In den naem ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament, kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 18de oktober voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Adriaen 
Kenis eerste weduwnaar van wijlen Anna Dens en van tweede bedde van wijlen Maria De 
Wolf ingezetenen van Velthoven bijvang der stad Herentals. Den comparant gezond van 
lichaam welke comparant verklaarde gemaakt en gedisponeerd te hebben deze zijn 
tegenwoordige akte van laatste wil. 
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- Voor eerst recommandeerde hij testateur dat zijn dood lichaam begraven zou 
worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaart lijkdienst en begrafenis ter 
discretie van zijn erfgenamen. 
 

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen en wel eerstelijk van de haave heeft hij 
testateur zijn kinderen van het eerste bed geroepen voor de juiste helft als zijnde 
dezelfde op hun verstorven bij de dood van wijlen hun moeder Anna Dens, en zijn 
kinderen van het tweede bed voor de helft van de resterende haave als op hen 
verstorven bij de dood van wijlen Maria De Wolf hun moeder. Aangaande het 
resterende vierde part in dezelfde haave maakte hij testateur deze aan zijn 
kinderen van tweede bed in volle eigendom. 

 
- Item laat en maakte hij testateur aan dezelfde zijn kinderen van tweede bed of hun 

descendenten in volle eigendom alle iegelijk zijn testateurs patrimoniale en 
matrimoniale mobiele en immobiele goederen gelegen onder de jurisdictie van 
Herentals en tot dien de juiste helft van zijn testateurs immobiele goederen na de 
dood van wijlen zijn eerste vrouw door hem gekocht. 

 
- Den testateur alvolgens zijn kinderen van tweede bed of descendenten derzelfde 

alzo zijn universele erfgenamen noemende en instituerende met vol recht van 
institutie.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Adriaen Bellens en P. M. Mols als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            19 mei 1789 
 
Testament:   In den naem ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van deze openbare dispositie van laatste wil zij kennelijk een ieder dat op 
heden den 19de mei 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd gecompareerd is Adriaen 
Kenis eerste weduwnaar wijlen Anna Dens en van tweede bedde wijlen Maria De Wolf 
ingezetenen van Velthoven, bijvang der stad Herentals, den comparant enigszins onpasselijk 
en ziek te bed liggende, welke comparant verklaarde niet van deze wereld te scheiden 
zonder alvorens zijnen uitersten wille gekondigd te hebben zonder inductie of persuasie van 
iemand en met bedachte zinnen gemaakt. 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart, lijkdienst en begrafenis naar staat en conditie ter directie en discretie van 
zijn erfgenamen en willende tot dien dat kort na zijn aflijvigheid tot lafenis zijner ziel 
zouden moeten gedaan en gecelebreerd worden ... verder geen tekst ... 

 
Akte N° 30            27 oktober 1788 
 
Op heden den 27ste oktober 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Jan Van Dijck inwoner van Geel, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan 
Guilliam Bulkens inwoner van Noorderwijk, hier present en accepterende zeker perceel 
land gelegen op “ den deupt “ onder Noorderwijk, groot twee honderd en zeventig roeden. 
Palende oost den huurder, zuid de straat, west dezelfde huurder en anderen en noord 
Peeter Van Dijck en dat voor de kwantiteit van vier veertelen koren jaarlijks en dat voor een 
termijn van 24 jaren. Den huurder zal tot dien profiteren het schaarhout aan de verhuurde 
grond wassende. Actum Olen, present J. Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx als getuigen. 
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Akte N° 31            27 oktober 1788 
 
Op heden den 27ste oktober 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Peeter Franciscus Verheijen zoon van wijlen Jan Verheijen en van wijlen Maria Catharina 
Van Roosbroeck, actuele inwoner van Hoboken, welke comparant verklaarde 
onherroepelijk te constitueren ... en in zijn naam en van zijnen’t wege in ’s heeren handen 
opdracht te doen van zeker huis, hof met aangelegen erven groot samen salvo justo zeven 
honderd roeden, gestaan en gelegen onder de jurisdictie van Olen. Palende oost Peeter 
Heijlen, Peeter De Ceuster en anderen, zuid de kerk of erve van het voorzegde Olen met 
anderen, west Adriaen Bellens en P. Schmitz en noord de straat van Olen op Buul, ten einde 
gedaan om te goeden, vestigen en erven Joannes Baptist De Winter ingezetene alhier.  
 
In de voegen het voorzegde huis cum annexis aan dezelfde Jan Baptist De Winter bij 
publieke verkoop is verbleven voor de som van twee honderd vijf en zeventig guldens daarin 
begrepen de ene helft der gestelde verdieren. Ook om te compareren voor de heer 
drossaard en schepenen van Geel om aldaar in ’s Heeren handen te doen de opdracht van 
zeker perceel kwebbe gelegen in “ ’t gebroekt “ groot salvo justo vijftig roeden. Palende oost 
Jan Mols, zuid Marten Wilms, west Guilliam Peeters en noord de erfgenamen Peeter Van 
Bijlen om in hetzelfde perceel te laten goeden, vestigen en erven den voorzegde Jan 
Baptist De Winter aan hem bij publieke verkoop verbleven voor de som van acht en vijftig 
guldens.  
 
Verklaarde verder hij comparant uit handen van den voorzegde koper ontvangen te hebben 
de respectieve koopsommen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present P. De 
Smedt en Peeter Van Roosbroeck als getuigen. 
 
Akte N° 32            28 oktober 1788 
 
Op heden den 28ste oktober 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Jan Van Dijck inwoner van Geel in huwelijk met Maria Anna Goor, welke comparant 
verklaarde bij deze getransporteerd te hebben aan Guilliam Bulkens in huwelijk met 
Joanna Elisabeth De Schutter inwoners van “ den deupt “ onder Noorderwijk ten deze 
present en het nabeschreven transport en cessie accepterende te weten zeker perceel land 
gelegen op “ den deupt “ onder Noorderwijk, groot twee honderd zeventig roeden salvo justo 
zo en gelijk hetzelfde perceel land aan hem transportant bij scheiding en deling tegen zijn 
broers en zuster is ten dele gevallen. Palende oost den acceptant, zuid de straat, west den 
comparant met nog anderen en noord Peeter Van Dijck en dit voor de som van acht honderd 
en vijftien guldens courant, welke som den transportant uit handen van den acceptant 
bekende ontvangen te hebben. 
 
Acceptant zal het voorzegde perceel in bezit komen ten dage der goedenisse mits dat hij aan 
den transportant zal moeten laten volgen de huurpacht van Michiel Vande Perre den welke 
daar aan in huur is hebbende tot half oogst 1790. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Geeraerd Wouters als 
getuigen. 
 
Akte N° 33            29 oktober 1788 
 
Op heden den 29ste oktober 1788 compareerde voor mij notaris en getuigen en present 
getuigen nagenoemd, Juffrouw Maria Anna Melse wettige huisvrouw van den heer Carolus 
Josephus Berré insgelijks notaris, inwoonster der stad Herentals, haar verstand memorie 
en zinnen in alles machtig en gebruikende, welke comparant mij notaris heeft ter hand 
gesteld dit tegenwoordig cohier op vier plaatsen gecachetteert met rooden lak onder den 
zelven doorzegen met zegelgaren, verklarende zij comparante hetzelfde te wezen haar 
testament en ordonnantie van laatste wille, ook bij haar van binnen behoorlijk getekend, 
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willende hetzelfde te worden achtervolgt ’t zij als testament, codicille, donatie onder levenden 
of zo hetzelfde best zal kunnen subsisteren ... alle solemniteiten na de rechten gerekwireerd 
hieraan niet onderhouden, ook niettegenstaande enige coustumen of landsrechten ter 
contrarie en alle dewelke zij comparante testatrice is derogerende mits deze revocerende tot 
dien alle anterieure testamenten of disposities van laatste wil voor zoveel aan deze contrair 
onder reserve nochtans van het zelfde te veranderen als te rade. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen de stad Herentals, ten woonhuize van de testatrice, ter presentie van Jan 
De Roover en Peeter Hopmans geburen der testatrice als getuigen. Maria Anna Melse 
 
In den naem ons Heere amen, 
 
Op heden den 30 oktober 1788 hebbe ik ondergetekende huisvrouw van Sr. Carolus 
Josephus Berré ... om te disponeren met volle verstand en bij deze geordonneerd dit mijn 
testament en uiterste wille in de voegen na volgende:  
 
Willende en begerende dat sal staatgrijpen in sijenen volkomen afset sorteren ‘tsij bij forme 
van testament codicille ofte anderen uitersten wille ... in den eerste mijn lichaem ter gewijde 
aarde hetgene mijne man in gevalle ik voor hem quam te sterven sal gehouden zijn treffelijk 
naer staat te doen begraeven; hem op deze conditie instituerende enige ende universele 
erfgenaem in den eigendom van mijne kleederen ende juwelen en al hetgene tot mijne lijve 
is dienende als ook in alle soo haeffelijke als erfelijke goederen mitsgaeders in het respectief 
deel op mij alreeds verstorven bij aflijvigheid van wijlen mijne beminde moeder Dijmpna 
Peetermans waer van mijnen lieven vader Fredericus Melse de touchte is treckende sijn 
leven gedurende, wel verstonde nochtans dat ingevalle het kint, waervan ik alreeds swanger 
ben door de werken van den selven mijnen man of andere kinderen alnog door hem bij mij te 
verwekken in’t leven bleven naer mijne aflijvigheid, hij maer alleenelijk en sal genieten de 
touchte van het voorschreven deel in wijlen mijns moeders erfenisse sijn leven gedurende 
welk kint ofte kinderen ik aen hem in dien gevalle substituere in dit selve deel als ook in den 
eigendom van mijne kleederen ende juweelen en alle hetgene tot mijn lijf is dienende 
hoofdelij, instituerende den zelven mijnen man ende substinerende in den gevalle als boven 
mijn kint oft kinderen in het respectief deel hetgene van mijns vaders soo haeffelijke als 
erffelijke naerlatenthijd naer zijne dood soude konnen toekomen aen mij houdende de magt 
van dit mijn tegenwoordig testament te veranderen vermeerderen ofte verminderen. Actum 
Herentals als voor. Maria Anna Melse vrouwe van C. J. Berré. 
 
Akte N° 34           3 november 1788 
 
Op heden den derden november 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd 
compareerden Franciscus Rochus zoon van wijlen Isaak Rochus en van Maria Catharina 
Clemens actuele inwoner van Ekeren, welke comparant verklaarde ingevolge maunuele 
condities van op 27 september verkocht te hebben aan Wilm Helsen en Maria Elisabeth 
Van Leuffel gehuwden en ingezetenen van Zoerle Westerlo zeker zijn comparant huis, hof 
met de aangelegen erven, gestaan en gelegen tot Ramsel onder Herselt, groot omtrent 250 
roeden. Palende oost Adriaen Franciscus Verhijen zuid ’s Heerenstraat, west en noord 
Adriaen Clemens en dat voor een som van twee honderd guldens en vijf en twintig verdieren. 
 
Op heden datum dezer het voorzegde perceel andermaal door mij notaris omgeroepen 
zijnde is hetzelfde verhoogt door Adriaen Peeters met twee hoogen, Wilm Helsen met nog 
een hooge en alzo aan dezelfde verbleven voor de som van twee honderd guldens en acht 
en twintig verdieren met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag, zijnde bij de partijen 
besproken dat den lijfkoop hierover te drinken tot veertig potten zal betaald worden half en 
half. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie 
van Adriaen (Josephus) ’t Sijen en Adriaen Daelemans als getuigen. 
 
 



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

Akte N°           29 september 1788 
 
Op heden den 29 september 1788 compareerden voor mij en ondergeschreven getuigen 
Franciscus Rochus in huwelijk met Anna Maria Joanna Janssens en Wilm Helsen in 
huwelijk met Maria Elisabeth Van Leuffel, welke eerste comparant verklaarde verkocht te 
hebben aan den tweeden comparant een zeker huis, hof, schuur met omtrent een half 
bunder land daaraan gelegen, gestaan en gelegen tot Ramsel. 
 
Item is dees parceel verkocht voor den prijs van twee hondert gls. courant geld ende den 
vercooper moet den pand leveren vrij en onbelast dan alleenelijck ’s heeren cijns en andere 
servituten, Wielm Helsen stelt op desen coop vijf en twintigh hoogen schijde daer mede uijt 
voor dese reijse. Dese conditie dient voor eene versekeringe om deselve te doen 
vernieuwen voor eenen notaris 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Jan Baptist Dirckx en Joannes Jonghmans. 
 
Akte N° 35           13 november 1788 
 
Op heden den 13de november 1788 voor mij notaris en getuigen compareerde Sieur 
Joannes Franciscus Rous in huwelijk met Anna Barbara De Schutter inwoners van 
Herenthout, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Bouwen 
ingezetene van Noorderwijk een som van duizend vijfhonderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het groot en klein 
hoeven blok “ groot salvo justo tien zillen, gelegen tot Herenthout. Palende oost de klein 
Koijstraat, zuid de weduwe De Kepper en den comparant in deze, west het personaat land 
competerende de abdij van Camerijck en noord hetzelfde personaat land en “ de arm taefel 
erve “ van Herenthout. Aldus gedaan en gecompareerd binnen Noorderwijk, ter presentie 
van Jan Baptist Heijlen en Peeter Verheijen ingezetenen van Noorderwijk als getuigen. 
 
Akte N° 36           22 november 1788 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke de kinderen en verdere descendenten van wijlen 
Peeter Verhestraeten op heden den 22ste november 1788 naar voorgaande advertenties 
publiekelijk zullen te koop presenteren de hierna te specifiëren percelen van erven gelegen 
tot ILLe onder Tongerlo en dat door mij notaris. Dat men de na te beschrijven goederen is 
kopende in Brabantse courante munten, den schellinck tot zeven stuivers gerekend ... etc. 
 
Op de voorzegde condities werd voor eerst te koop gesteld zeker perceel erve genaamd  
“ het schuerblok “ groot salvo justo een oud bunder. Palende oost Peeter Helsen, zuid Jan 
Doos, west ’s Heere straat en noord de erfgenamen Wilm Van Eijnde gelegen tot ILLe onder 
Tongerlo, verkocht op last van chijns aan de Abdij van Tongerlo à rate van twee oord en 
één duit jaarlijks en heeft daarvan den handslag ontvangen Joannes De Kepper voor de 
som van honderd vijf en dertig guldens en verklaarde daarop te stellen tien verdieren. 
Ondertekenden : Franciscus Soeten, Martinus Mees, Henricus Van De Perre, Adriaen 
Dresselaers en Peeter Verstappen. 
 
Ten tweede werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ het heijnsblok “ groot een 
zille. Palende oost Sebastiaen Helsen, zuid Jan Baptist Gebruers, west Henrick Doos en 
noord P. Leirs cum suis. Op last van een oord en half chijns daarop uitgaande en heeft 
daarvan den handslag ontvangen Jan De Kepper voor de som van honderd en veertig 
guldens en verklaarde daarop te stellen zes verdieren. 
 
Ten derde werd te koop gesteld zeker perceel dries gelegen als voor, groot een zille. 
Palende oost Adriaen Verhestraeten, zuid Adriaen De Ceuster, west de straat en noord de 
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abdij van Tongerlo en heeft daarvan den handslag ontvangen Jan De Kepper voor de som 
van vijf en tachtig guldens en verklaarde daarop te stellen vijf verdieren. Getekend: Jan 
Baptist De Kepper. Aldus provisioneel verkocht, present Adriaen Helsen en Marten Goris 
als getuigen. 
 
Op heden den 6de december 1788 compareerde Jan Peeters en verklaarde op den eerste 
koop genaamd “ het schuerblok “ bij te stellen twee verdieren, item op den tweeden koop 
genaamd “ het heijnsblok “ insgelijks twee verdieren te stellen, present J. Fr. Wuijts en Sr. 
Schmitz. Op heden den 9de december de kaars ontstoken zijnde over den eersten koop bij 
consent van koper en verkopers is dezelfde koop bij het uitgaan der kaars verbleven aan 
Jan Peeters voor de som van honderd vijf en dertig guldens en twaalf verdieren. Item den 
tweeden koop aan dezelfde bij uitgang der brandende kaars verbleven voor de som van 
honderd en veertig guldens en acht verdieren. En eindelijk is den derden koop bij uitgang der 
brandende kaars verbleven aan Jan De Kepper voor de som van vijf en tachtig guldens en 
vijf verdieren. 
 
Aldus absolutelijk verkocht en met den uitgang der brandende kaars besloten, ter presentie 
van P. De Smedt en Joseph Tourfs en anderen. 
 
Akte N° 37           22 november 1788 
 
Inventaris, prijsbepaling en schatting gemaakt en gedaan tussen Sieur Schmitz meester 
chirurgijn, weduwnaar wijlen Theresia Verelst ter ene zijde en Sieur Josephus Poels en 
Norbertus Daems respectieve geëede voogden en toezieners over de wezen en 
minderjarige kinderen met naam Joannes Schmitz, Livinus Schmitz en Philippina 
Schmitz, present mij notaris en ondergenoemde getuigen van alle en jegelijke de meubilaire 
en haafelijke effecten. 
 
Eerst geprijsd: eenen hael, item een tang met rooster, een panne en hangijzer, eene wijfsel 
brandijzer ende croon, twee coffoiren ende capmes, blaespeijp, twee mooren, eenen gieter 
ene mermit, eene handketel, eenen doorslag, klein coperwer, crebber ende potten, item 
potten, twee marmitten, schop, eemers, ketels, ijzeren pot ende toebehoorte, een schap met 
the goedt, casse moor, casse potten, tenne fles, pint ende pot, schaele, bedpanne, fusieck (4 
– 4 – 0), vogelhuijs ..., twee kandelaers, geleijse werk, peperbus mostertpot ende soutvat 
lepels, theereck, gelaesen en roomers, strijkijser, croon ende corf, elle, ..., twee koperen 
ketels, mortier ende stampe, eene taefel, schouwcleedt, cuijpen, stoelen ’t saemen, schup 
ende rieck, toiloiren schapraije, een vat ende asschen, rakel ijser, pottaeten, rusch, hout, 
mest ende stroij, zeeriet, hof gewasch, correwaegen, spinnewielen, meulde, bier stoel, eene 
hekel, ajuine, cleijn rommelinge, mortier, twee taefels, eene spiegel, schilderijen horologie, 
twee veertelen boeckweijde, clisterie buijs, een leerke, beckers ende rasoiren, scheir ende 
steencam, lauwerieren, gordijnen, taefel, eene kiste, eene lampe, buffet ende persse met 
eenige boecken ende appothequerije, ledikant ende bedde, drij zargien, item eene bedde, 
vier paer laeckens, servette, zift ende hantgewicht ? ; pistoole ende trommel, lancetten, 
handtvluegel, lijnwaert core, ses felssen een paer gespen, item eene reck. 
 
Voorders dient geweten ende verclaeren partijen dat Sr. Schmitz van sijne houwelijck 
voorsien hem volgens de costumen competerende in de voorsegde haeffelijcke effecten 
heeft afgesien ten behoeve van zijne voorsegde weezen, waeromme zoo de voorsegde 
weduwnair als sijne kinderen respectieve hebben behouden de cleederen en de lijnwaert 
ende verdere clijnoden tot hunnen lijfve dienende ende om redenene voorsegt, alhier in 
consideratie of prijsen sijn gebracht. 
 
De batelijk ende in schulden belopen ter somme van ... (leeg). De schadelijke en uit 
schulden belopen ter somme van ... (leeg). Aldus gepasseerd en gesloten op 22 november 
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1788, present J. Fr. Wuijts en Joseph Wouters. Mede ondertekend Josephus Puls, Norbert 
Daems 
 
Akte N° 39           30 november 1788 
 
Op heden den 30ste november 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Peeter De Ceuster in huwelijk met Maria Elisabeth Peeters inwoners van Olen welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Peeter De Ceuster zijn zoon in huwelijk met 
Elisabeth Willems alhier present en de nabeschreven huur accepterende, te weten zeker 
zijn comparanst huis, schuur en stal met de annex landerijen, beemden, weiden en heiden in 
de voegen derzelfde actueel in huur bij den huurder in gebruik en heeft den verhuurder aan 
hem gereserveerd de hier na te specifiëren panden gelegen onder Oosterwijk jurisdictie van 
Tongerlo, de huur belopende een termijn van acht jaar in te gaan half maart 1789. De 
huurder zullen jaarlijks moeten leveren voor korenpacht een kwantiteit van twee en twintig 
veertelen boekweit en voor voorlijf te betalen vijftig guldens. 
 
Item moet huerlinck in het afschijden voor leegh landt laeten liggen “ den achtersten 
ilschen pat “, “ het weufblock “, “ het hoefken “ met vijf geweijnten van “ het driesken “. 
Iterm reserveert den verhuerder aen sigh het eijcken plantzoen op de berckheijde item “ het 
ringelven “, item “ den regenmortel “ gelijck oock de twee beemdekens die Peeter Appels 
in huer is hebbende ende tot dien “ het weufbosch “ en de brouwerije ... Item moet hij 
huerlinck de voorsegde verhuerde heuijsinge ende voordere edificien gelijck oock de 
brouwerije ende askot onderhouden en viiten ende placken daer toe doende den leem, 
naegelen, vitsel ende latten alles sonder corten ... alsoock voor de gelaesen der voorsegde 
huijse te onderhouden ... Item zal den huerder alle jaeren aen den verhuerder moeten 
leveren ter zijnen woonhuise sonder corten drij hondert mussaerts als oock drij hondert 
boonstaecken ofte erterijsers met drij mandelen rogge stroije ... Item zal den huerder alle 
jaeren mogen slaegen een roede rusch op of in “ de bleucke “ onder Oolen op de dikte van 
acht duijmen ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Jacobus Van Dijck als getuigen. 
 
Akte N° 40           15 december 1788 
 
Op heden den 15de december 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Peeter Verbiest en Jan Baptist Baetens beiden in kwaliteit van geëede voogden over de 
wezen en minderjarige kinderen van Joannes Verbiest tot hetgene nabeschreven 
geautoriseerd door de heren wethouders van Heist op datum van 9 december laatstleden 
ondertekend L. Mosselman. Item Jan Van Opstal zo in eigen naam als in kwaliteit van mede 
voogd over zijn minderjarige zusters en broers, kinderen van Joanna Maria Verbiest en 
Stephanus Van Opstal ten deze bijgestaan van Joannes Verbiest insgelijks voogd over 
dezelfde wezen ten einde nabeschreven geautoriseerd door de wethouders van Vorselaar zo 
zij verklaarden. Item Joannes De Kat (Cat) in huwelijk met Catharina Dimphna Verbiest en 
tot slot (Petrus) Josephus Somers in huwelijk met Elisabeth Verbiest, allen kinderen en 
erfgenamen van wijlen Jacobus Verbiest en Cornelia Claes. 
 
Welke comparanten verklaarden met open condities verkocht te hebben aan Peeter Martien 
Janssens zeker hun comparanten huis, hof met achterhuisken en aangelegen erve, gestaan 
en gelegen alhier in den dorps cirkel van Olen, groot salvo justo dertig roeden. Palende oost 
Franciscus Vermeerbergen, zuid Franciscus De Bakker, west de straat en noord de kinderen 
Jan Thoremans en anderen en dat om en mits een som van drie honderd vijftig guldens en 
vijftig verdieren van twee guldens, waarvan de helft blijft ten behoeve van de koper, voor 
welke som het gemelde huis cum annexis aan den voorzegde koper op heden bij stokslag is 
verbleven. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sr. Schmitz en Philip Vos als 
getuigen. 
 
Akte N° 41           16 december 1788 
 
Op heden den 16de december 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Adriaen Verhestraeten ingezetene van Rossum onder Noorderwijk voor den eersten struik. 
Adriaen Soeten in huwelijk met Catharina Verhestraeten voor den tweeden struik. Peeter 
Verstappen en Andries Helsen als geëede voogden over de wezen wijlen Anna Catharina 
Verhestraeten daar vader van leeft Sebastiaen Helsen met autorisatie van de wethouders 
van Tongerlo van datum 4 december laatstleden ondertekend J. Van Roij secr. voor den 
derden struik. Item Adriaen Doos, Jan Doos, Peeter Helsen in huwelijk met Maria 
Elisabeth Doos, Marten Meeus in huwelijk met Catharina Doos, Henricus Van De Perre 
in huwelijk met Elisabeth Doos, Franciscus Cools in huwelijk met Joanna Doos deze vier 
laatste ten einde nabeschreven geautoriseerd van hun respectieve vrouwen onder signatuur 
... en waarvoor zij hun gezamenlijk gelijk den voorzegde Adriaen Doos en Jan Doos in 
solidum zijn sterkmakende mede voor hun broer Henricus Doos, voor den vierden struik. 
Item Adriaen Dresselaers en Jan Dresselaers hun sterk makende voor hun zuster Anna 
Catharina Dresselaers, allen kinderen van Elisabeth Verhestraeten voor den vijfden struik. 
Item Peeter Laenen, Gommarus Peeraerts in huwelijk met Maria Anna Laenen en van 
dezelfde zijn huisvrouw geautoriseerd, Jan De Kepper in huwelijk met Anna Maria Laenen 
zich sterkmakende voor Anna Elisabeth Laenen zijn schoonzuster en voor Adriaen 
Laenen dezelfde haar broer, allen kinderen van Maria Catharina Verhestraeten voor den 
zesden struik.  
 
Welke comparanten verklaarden zo in eigen naam als in hunne voorzegde kwaliteiten te 
constitueren en te compareren voor den heer Schout en schepenen van Tongerlo om aldaar 
in hunnen constituanten naam opdracht te doen in ’s heeren handen van zeker perceel erve 
genaamd “ het schuerblok “ gelegen tot ILLe onder Tongerlo groot salvo justo een oud half 
bunder. Palende oost Peeter Helsen, zuid Jan Doos, west ’s Heere straat en noord de 
erfgenamen Wilm Van Eijnde. Item van zeker perceel erve genaamd “ het heijnsblok “ 
gelegen als voor, groot salvo justo een zille. Palende oost Sebastiaen Helsen, zuid Jan 
Baptist Gebruers, west Henricus Doos en noord Peeter Leirs cum suis.  
 
Dit gedaan om daarin wel en wettelijk te goeden, vestigen en erven Jan Peeters in de 
voegen de voorzegde twee percelen aan dezelfde als laatste hooger zijn verbleven, het 
eerste voor de som van honderd zeven en veertig guldens en het tweede voor de som van 
honderd acht en veertig guldens. Verder ook om aldaar te doen de opdracht van zeker 
perceel dries insgelijks gelegen tot ILLe groot salvo justo een zille. Palende oost Adriaen 
Verhestraeten, zuid Adriaen De Ceuster, west de straat en noord de abdij van Tongerlo, om 
des gedaan en daarin te goeden, vestigen en erven Joannes Baptist De Kepper mede 
deelhebber ingezetene van Herenthout daar het voorzegde perceel aan hem is verbleven als 
laatste hooger voor de som van negentig guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Vermeerbergen en Jan 
Baptist Hermans als getuigen. 
 
Akte N° 42           29 december 1788 
 
Op heden den 29ste december 1788 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Jan Baptist Peeters in huwelijk met Maria Anna Meir inwoners van Noorderwijk, welke 
comparant verklaarde getransporteerd te hebben des andermaal doende bij deze aan Mr. 
Jacobus Willems in huwelijk met Theresia Du Rijbreu ook inwoners van Noorderwijk, des 
te weten alzulke personele obligatie van twee honderd guldens kapitaal courant als aan hem 
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comparant uit hoofde van wijlen Joseph Heijlen en als van de zelfde geïnstitueerde 
universele erfgenaam was competerende, als restant van een meerdere van 400 guldens ten 
laste van Marten Laenen en Dimphna Wijtens gehuwden en ingezetenen van Gerhaegen 
onder Olen, dezelfde obligatie gepasseerd voor den notaris P. Heijlen tot Herentals 
residerende en zekere getuigen van datum 2 november 1777, en dat voor een som van 
gelijke twee honderd guldens courant welke hij transportant van den acceptant in klinkende 
en blinkende mits deze bekende ontvangen te hebben. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten huize van den acceptant, ter presentie 
van Peeter Verheijen en Peeter Van Tongel als getuigen ten deze speciaal aanzocht.  
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Akte N°            3 januari 1789 
 
Op heden den 3de januari 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Adriaen Vleugels in huwelijk met Anna Catharina Van Outsel inwoner van Oevel, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Michiel ’t Sijen in huwelijk met 
Maria Catharina Wuijts insgelijks ingezetenen van Oevel, een som van honderd guldens 
courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker huis met hof en aangelegen erve groot salvo justo 
vijftig roeden, gestaan en gelegen tot Oevel aan “ het hijend “. Palende oost de rentheffer in 
deze, zuid de weduwe Michiel Van Ende, west de straat en noord den voorzegde rentheffer. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en den eerwaarde heer C. Vranckx onderpastoor alhier.  
 
Akte N°            17 januari 1789 
 
Conditie en voorwaarden op en achtervolgens dewelke Adriaen Peeters in huwelijk met 
Maria Verboven en Peeter Van Dingenen in huwelijk met Elisabeth Verboven op heden 
den 17de januari 1789 na voorgaande zondaagse proclamaties publiekelijk door mij notaris te 
koop presenteren zekere weide of beemd, groot een bunder, gelegen tot Rossum onder 
Noorderwijk, hier in zijne regnoten breeder te specifieren op de condities hier volgende. 
Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Op de voorzegde condities en hetgene volgende werd te koop gepresenteerd het voorzegde 
perceel dries gelegen alhier onder de jurisdictie van Noorderwijk, groot salvo justo ... (leeg). 
Palende oost de erfgenamen Henr. Vertommen, zuid Amandus Wouters, west Elisabeth 
Verhestraeten en noord den loop of erfgenamen Peeter Dens en heeft daarvan na 
langdurige roepen den handslag ontvangen Peeter Bouwen voor de som van vier honderd 
en tien guldens en verklaarde daarop te stellen vijftien verdieren. Depost verklaarde dezelfde 
alsnog bij te stellen vijf verdieren. Aldus provisioneel verkocht present P. J Bulkcens en Jan 
Baptist Peeters als getuigen. 
 
Op heden den 2de februari 1789 compareerde ter presentie de ondergenoemde Jan Tops 
inwoner van Herentals welke verklaarde op de koop hiervoor vijftien hoogen bij te stellen, 
present J. Fr. Wuijts en Peeter De Smedt als getuigen. Op heden den 9de februari 1789 de 
kaars over den voorzegde koop ontstoken zijnde is bij uitgang dezelfde koper gebleven Jan 
Tops voor de som en verdieren als in de conditie en aldus absoluut verkocht en deze 
conditie gesloten. Coram A.Tubax en Peeter Bouwen. 
 
Akte N°             3 februari 1789 
 
Op heden den 3de februari 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Maria Dimphna Verboven in huwelijk met Adriaen Peeters ten deze present, item 
Elisabeth Verboven in huwelijk met Peeter Van Dingenen inwoners van Noorderwijk, 
welke comparanten verklaarden mist deze constituerende om te gaan en te compareren voor 
den heer drossaard en schepenen van Noorderwijk om aldaar in hun naam te doen opdracht 
in ‘s heeren handen van zeker perceel beemd of weide gelegen onder de jurisdictie van 
Noorderwijk groot salvo justo een half bunder. Palende zuid Adriaen Wouters, west Elisabeth 
Verhestraeten, noord den loop of de erfgenamen Peeter Dens en oost de erfgenamen 
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Henrick Vertommen om des gedaan daarin wel en wettelijk te goeden, vestigen en erven 
Jan Tops inwoner van Herentals aan dezelfde verbleven als laatste hooger.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van A.Tubax en Peeter 
Bouwen als getuigen ten deze aanzocht. Verklaarde verder de comparanten uit handen van 
koper ontvangen te hebben de voorzegde koopsom dienende deze daar over mede voor 
kwitantie ... 
 
Akte N°            10 februari 1789 
 
Op heden den 10de februari 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Jan Baptist De Winter in huwelijk met Cornelia Van Doninck inwoners van het dorp van 
Olen, welke comparant verklaarde en bekende van op den eersten januari laatste leden 
ontvangen te hebben uit handen van Maria Elisabeth De Winter, jonge dochter van zijn 
zuster inwoonster der stad Antwerpen een som van drie honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker huis en hof met aangelegen binnenblok, samen 
groot omtrent de zeven zillen, gestaan en gelegen onder Olen omtrent het dorp. Palende 
oost Jan Goosens, Peeter Heijlen en anderen, zuid een veldstraatje, west Adriaen Bellens 
en Sr. Schmitz en noord de straat lopende van het dorp van Olen naar Buul. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en 
Joseph Wouters als getuigen. 
 
Akte N°            16 februari 1789 
 
Op heden den 16de februari 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
(Jan) Franciscus Bulkens en Maria Anna Daems gehuwden en ingezetenen van 
Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Adriaen 
Boeckx in huwelijk met Anna Verhestraeten inwoners van Beekvennen onder Herentals, 
een som van vier honderd guldens courant. 
 
Zij comparanten stelden speciaal tot pand zijn comparant kindsgedeelte in de goederen op 
hem verstorven bij de dood van zijn moeder Anna Bellens. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Noorderwijk, ter presentie van Franciscus Peeters en Jan Vermeerbergen als 
getuigen. 
 
Akte N°            19 februari 1789 
 
Op heden den 19de februari 1789 voor mij notaris en getuige nagenoemd compareerde 
Anthoon Van Houdt in huwelijk met Joanna Soeten inwoners van Schobbroek jurisdictie 
van Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter 
Verheijen inwoner van Noorderwijk en domestiek van de heer pastoor aldaar een som van 
honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve zijnde binnenblok van des 
comparants huis, groot 110 roeden. Oost zijn eigendom, zuid de abdij van Tongerlo erve, 
west Jan Janssens en noord de straat. Item een perceel groot 150 roeden. Oost zijn 
eigenom, zuid en west Amand Helsen en noord zijn eigendom, beide de voorzegde percelen 
gelegen tot Schobbroek onder Westerlo. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, 
ter presentie van Jacobus Willems en P. J. Willems als getuigen. 
 
Akte N°            22 februari 1789 
 
Op heden den 22ste februari 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Jan Baptist Toremans, bejaarde jongman zoon van Jan Toremans en wijlen Maria 
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Catharina Lemie inwoner van Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben van 
Jan Baptist Verachtert als voogd der wezen wijlen Jan Haesendonckx en wijlen A. M. 
Vermeerberghen een som van honderd zeventien guldens en één stuiver courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zijn comparants kindsgedeelte nog onverdeeld zijnde 
met zijn twee broers, gelegen zowel onder Olen als Geel. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van P. Fr. Wuijts en Adriaen 
Toremans als getuigen. 
 
Akte N°            25 februari 1789 
 
Op heden den 25ste februari 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Jan 
Sterckx inwoner van Wiekevorst, welke comparant verklaarde om hier te hebben aan Jan 
Baptist en Maria Bellens zijn huisvrouw en inwoners van Morkhoven, zeker zijn comparante 
stede met de edifitiën aangelegen, landerijen, weiden, beemden of heiden, gestaan en 
gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo, laatst in huur gebruikt bij Peeter Van Menzel, en dat 
om en mits een som van zeventig guldens in voorlijf, daarin voor voorlijf begrepen het 
voorzegde huis met de verdere edifitie, en voor de volgende panden, te weten eerst twee 
weiden of beemden gelegen naast of achter elkaar.  
 
Item alsnog twee beemden gelegen in “ de Oosterwijkse vort “. Item een dries genaamd  
“ het heijeussel “ vrij van tiende. Item een dries genaamd “ den beijaert “ gelegen tot ILLe 
en tot slot een driesken naast den hof. In korenpacht een kwantiteit van dertig veertelen 
koren volgens het spijker van de stad Lier. 
 
Item zal huerder geen gesagh hebben aen de boomen oft plantagie staende op en aen de 
verhuerder erven, maer zal alle dezefde moeten suijveren van poppen ende rispen conform 
sijne Majst.placcaerten [processierupsen]. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Jan Haesendonckx en J. Fr. Wuijts. 
 
Akte N°            14 maart 1789 
 
Op heden den 14de maart 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Peeter Van Dingenen en Elisabeth Verboven beiden gehuwden en ingezetenen van 
Morkhoven, welke comparanten bekenden van op den 1ste maart ontvangen te hebben uit 
handen van Henricus Ouwenrogh ook inwoner van Morkhoven een som van drie honderd 
guldens courant. 
 
Comparanten stelde n speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ de heijde “ groot een 
half bunder salvo justo gelegen onder Plassendonck jurisdictie van Noorderwijk. Palende 
oost Jan Baptist Eskens en Sr. Vercaemmen, zuid de weduwe Peeter Wouters, west de 
weduwe Peeter Dens en noord Gerard Verbist. Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor 
van mij notaris, ter presentie van Adriaen Peeters en Peeter Leirs als getuigen. 
 
Akte N°            17 maart 1789 
 
Op heden den 17de maart 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Maria 
De Busser weduwe wijlen Jan Van Hove, inwoonster van Boekel onder Olen en ten deze 
bijgestaan van Jan Martien Van Hove haar zoon, welke comparante verklaarde overgezet 
en getransporteerd te hebben aan Peeter Van Genechten in huwelijk met Theresia Van 
Hove, present en accepterende al de haaffelijke effecten die de voorzegde Peeter Van 
Genechten tot hiertoe in gebruik heeft gehad en toebehoorden aan de comparante, 
bestaande in koeien, os, karren, ploeg en egge, hooi en stro, graan in de schuur en te velde 
en tot slot gelijk hij hetzelfde is bezittende en dat om en mits een som van twee honderd drie 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 101 

en zeventig guldens voor uitzet aan de voorzegde Theresia Van Hove dezelfde som te 
voldoen als zulks van de transportante of actie hebbende zal aanzocht worden. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Haeseldonckx als 
getuigen. 
 
Akte N°            20 maart 1789 
 
Op heden den 20ste maart 1789 voor mij notaris en getuigen compareerden Maria Dijmphna 
Van Beijlen ten deze bijgestaan van Jan Baptist Peeters haar man, dezelfde Maria 
Dijmphna Van Beijlen dochter van Anna Cornelis en Marten Van Bijlen wijlen. Item 
Adriaen Heijlen ten einde nabeschreven geautoriseerd en bijgestaan van Peeter Van 
Passel en Marten Beirsmans, respectievelijke wettelijke voogden en toezienders over de 
wezen van den voorzegde Adriaen Heijlen. Item Catharina Heijlen ten deze bijgestaan van 
Peeter Van Doninck haar man. Dezelfde Adriaen Heijlen en Catharina Heijlen kinderen 
van wijlen Jan Heijlen en Anna Elisabeth Van Bijlen welke laatste ook dochter was van de 
voorzegde Anna Cornelis en Marten Van Beijlen.  
 
De voorzegde comparanten verklaarden onherroepelijk te constitueren ... (leeg) om te gaan 
en te compareren voor meijer en schepenen van Olen om aldaar in hun constituante naam in 
’s heeren handen te doen de opdracht van zeker perceel erve gelegen alhier onder deze 
jurisdictie van Olen ten gehuchte van Schaatsbergen, groot salvo justo een derdel. Palende 
oost de erfgenamen Joris Cluijts, zuid Peeter De Ceuster, west Henrick Baeten en noord de 
voorzegde erfgenamen en Joris Cluijts, om des gedaan daarin wel en wettelijk te goeden, 
vestigen en erven Peeter De Ceuster in huwelijk met Maria Elisabeth Peeters in de voegen 
dat dezelfde Peeter De Ceuster het gemelde perceel erve bij koop tegens de constituanten 
heeft verkregen ingevolge de verkoop condities gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 
datum van 28 februari laatst leden. Actum binnen Olen, ter presentie van P. De Smedt en 
Henricus De Smedt als getuigen. 
 
Akte N°            22 maart 1789 
 
Op heden den 22ste maart 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Adriaen Vleugels inwoner van Oevel in huwelijk met Maria Catharina Van Uijtsel, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Michiel ’t Sijen Janssone 
insgelijks inwoner van Oevel, een som van honderd en vijftig guldens courant. Comparant 
stelde speciaal voor hypotheek zeker perceel erve gelegen tot Oevel, groot salvo justo 150 
roeden. Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid Juffrouw de begijn ’t Sijen, west Marten 
Swolfs en noord een veldstraatje. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present J. Fr. 
Wuijts en Franciscus De Bakker als getuigen. 
 
Akte N°            13 april 1789 
 
Op heden den 13de april 1789 compareerde Martinus Helsen bejaarde jongman inwoner der 
Beekvennen resort der stad Herentals voor mij notaris en verklaarde bij en mits deze bij 
vorm van ampliteuse of erfuitgeving voor een termijn van vier en twintig eerstkomende jaren 
in erfpacht uitgegeven te hebben, zekere beemd gelegen op “ het slept “ onder Olen, groot 
salvo justo een zille. Palende oost de kinderen Sr. Verachtert en Maria Anna Anthonis, zuid 
Cornelis Cam, west de wederhelft competerende aan het kind wijlen zijn comparante broer 
Adriaen Helsen en noord den heer Intendent Bosquet en dat aan Peeter Bulckens in 
huwelijk met Maria Anna Peeters ten deze present die het gemelde perceel beemd in 
erfpacht accepteerde om en mits een som van zes guldens jaarlijks te betalen. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joseph Wouters en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
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Akte N°            7 april 1789 
 
Op heden den 7ste april 1789 compareerden Guilliam Ceulemans weduwnaar wijlen Maria 
Van Eijnde inwoner van Pulle, actueel alhier binnen Olen, welke comparant verklaarde bij en 
mits deze af te staan alzulk recht van touchte als dezelfde is competerende aan zeker zeven 
percelen erven, waarvan vijf percelen bestaan in Leengoed ressorterende onder het Leenhof 
van den heer Cannaert op de Wittegracht en de twee andere percelen chijnsgoed. Allen 
gelegen onder Gelindel onder Westerlo en dat aan Martinus Van Eijnde en Elisabeth Van 
Eijnde #in huwelijk met Martinus Denckens ten dezen respectieve inwoners van 
Herenthout en Vorselaar present die dezelfde afstand accepteerden op de condities hier 
volgende: 
 
Te weten dat zij acceptanten in aanzien van de gezegde cessie jaarlijks zullen opleggen en 
betalen een som van twee en veertig guldens courant gedurende des comparants zijn leven. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van J. Fr. Wuijts en Gerard Wouters 
als getuigen. 
 
Akte N°            20 april 1789 
 
Op heden den 20ste april 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Jan 
Baptist Verachtert Peeterszoon in huwelijk met Maria Dijmphna Mertens inwoners actueel 
onder Geel, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Andries Mans 
ingezetene van Noorderwijk, een som van twee honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zijn comparants kindsgedeelte in de goederen van zijn 
vader en moeder zo onder Oevel als Geel waarover hij het consent en cautie van zijn 
moeder bij deze is belovende te bezorgen. Actum binnen Olen op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en H. N. De Smedt als getuigen. 
 
Akte N°            20 april 1789 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een iegelijk dat op 
heden den 20ste april 1789 voor mij notaris en getuigen compareerde Joannes Baptist 
Verlinden en Theresia Heijns wettige gehuwden en ingezetenen van Morkhoven onder 
Noorderwijk, hij comparant enigszins onpasselijk liggende te bed en zij comparante met ons 
gaande en staande welke comparanten mits deze 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 en gepermitteerde uitvaart, lijkdienst en begrafenis en na ieders dood 
gedaan zou worden twee honderd vijftig missen. 
 

- Dispositie van al hun tijdelijke goederen waarvan zij de haaffelijke effecten en al 
wat van nature is gemaakt en gelaten aan elkaar in volle eigendom zo nochtans 
met de conditie dat alzulke laatst levende zal verplicht en uit kracht dezer 
gehouden wezen te betalen aan hun testateuren enige dochter bij naam Dijmphna 
Verlinden gelijk ook aan de testatrices enige zoon van eerste bedde bij naam 
Henrickus Vloerberghs een som van duizend guldens eens courant geld aan 
ieder hetzelfde te voldoen ... 

 
- Komende tot de dispositie van al hun erfelijke goederen, waarvan zij verklaarden 

daarvan aan elkaar te maken de volle touchte en gebruik gedurende hun leven. 
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- Den testateur disponerende van zijn patrimoniale en matrimoniale immeubilaire 
goederen den eigendom aan zijn dochter met zijn vrouw verwekt met volle touchte 
welke testateur was bezittende voor het aangaan van zijn huwelijk en de 
testateuren gezamenlijk disponeren van hun geconkwesteerde immeubiele 
goederen laten van al de goederen dezelfde den eigendom aan hun kinderen 
voorzegt, zo van den eerste als tweede huwelijk. Of descendenten der zelfde bij 
representatie voor de juiste helft gelijk zij testatrice aan dezelfde maakt haar 
patrimoniale en matrimoniale erfelijke immeubilaire goederen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize en voor het bedde van den testateur, ter presentie 
van Joannes Josephus Berseé en Adrianus Roothooft inwoners van Morkhoven als getuigen 
ten deze aanzocht.  

Dit is het handmerk + van Jan Baptist Verlinden verklaarde om zijne ziekte niet anders te 

kunnen schrijven. 
 
Akte N°            20 april 1789 
 
Op heden den 20ste april 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Martinus Helsen bejaarde jongman inwoner van de Beekvenne onder Herentals, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Bulckens in huwelijk met 
Maria Anna Peeters inwoners van Olen een som van drie honderd en vijftig guldens 
courant. 
 
Waarvoor hij comparant aan dezelfde Peeter Bulckens en zijn huisvrouw verkocht en 
getransporteerd heeft bij deze zeker perceel beemd genaamd “ den haveren bempt “ 
gelegen op “ het slept “ onder Olen, groot salvo justo een zille. Palende oost de kinderen 
Guilliam Verachtert en Maria Anna Anthonis, zuid Cornelis Kemna, west de wees wijlen den 
comparants broer met de wederhelft en noord den Intendent Bosquet en dat om en mits de 
voorzegde som te garandeerde hij comparant het voorzegde perceel voor vrij, zuiver en 
onbelast en beloofde hij aan het voorzegde perceel geen recht of eigendom meer te hebben 
of te behouden.Welke Peeter Bulckens alhier present hetgene voorzegt alzo is 
accepterende. Actum Olen, present Franciscus Van Eekhoud en Guilliam Van De Put(te) als 
getuigen. 
 
Akte N°            24 april 1789 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 24ste april 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Joseph 
Heijlen en Maria Elisabeth Peeters gehuwden en ingezetenen van Hezewijk gehucht van 
Olen. Hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante in goede gezondheid welke 
comparanten verklaarden geordonneerd te hebben deze tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

- Vooreerst bevelen zij om hun lichamen te begraven in gewijde aarde met een 
eerlijke en gepermitteerde uitvaart, lijkdienst en begrafenis ter directie van een of 
andere laatst levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun haave en meubel hebben de testateuren al hun haaffelijke en 
mobilaire effecten aan elkaar gemaakt in volle eigendom op last van aan hun 
kinderen komende tot staat of ouderdom te laten volgen de legitieme portie ... 

 
- Aangaande hun erfelijke goederen maakten zij testateuren de touchte en gebruik 

aan elkaar en na hun beider dood zullen dezelfde moeten gaan op hun kinderen 
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samen verwekt, nochtans dat hun oudste zoon of representant zich zal moeten 
tevreden houden met zijn legitieme portie in de testatrices immeubilaire goederen 
niet wezende Leenroerig en waarvan zij al volgens dispositie is hebbende en dit om 
redenen de testateuren moverende ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van den testateur, 
present Franciscus Denkens en Peeter Van Genechten geburen als getuigen. 
 
Akte N°            26 april 1789 
 
Op heden den 26ste april 1789 compareerde Joannes Cornelis Laenen in huwelijk met 
Maria Anna Van Bijlen inwoners van Rossum onder Noorderwijk, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Juffrouw Maria Elisabeth Willems begijntje 
op den Hove van Herentals een som van honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel dries, groot honderd en veertig roeden 
salvo justo. Palende oost Jan Vervoort, zuid Marten Vervoort, west Jan Bapt. Callaerts en 
noord den loop, gelegen tot Plassendonck onder Noorderwijk. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Geeraert Wouters en J. Fr. 
Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°            29 april 1789 
 
Op heden den 29ste april 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Henricus Norbertus De Smedt in huwelijk me Dimpna Wouters inwoners van welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van den heer pastoor van Noorderwijk 
Herentals als opper provisor der Arme Tafel aldaar en Franciscus Smets actuele 
armmeester ten overstaan van den heer drossaard en schepenen van hetzelfde Noorderwijk 
als mede provisors een som van honderd en vijftig guldens courant. 
 
Voor welke kapitale som en de te vervallen intrest hij comparant is verbindende zijn persoon 
en goederen, roerende en onroerende waar en op welke plaats deze bevonden zouden 
worden onder belofte van safficate hypotheek of restitutie. Compareerde ten deze mede P. 
De Smedt de rentgelders vader en ingezetene van Olen, welke comparant verklaarde zich 
als borg te stellen voor de voorzegde som en intresten, makende daarvan als zijn eigen 
schuld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, present Franciscus Bulkens en 
Jan Baptist Peeters als getuigen. 
 
Akte N°             2 mei 1789 
 
Op heden den 2de mei 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Jan 
Baptist Seijen en Martinus Seijen ingezetenen van Zoerle, welke comparanten verklaarden 
met warme handen alzo onherroepelijk bij gift onder levenden gegeven en overgezet te 
hebben aan Jan Heijlen ingezetene van “ ’t ilseinde “ onder noorderwijk, alhier present en 
accepterende zeker perceel heide gelegen onder Oosterwijk Tongerlo groot salvo justo 180 
roeden. Palende ter ene Peeter De Ceuster, ten derde Jan Andries Gebruers, ten vierde “ de 
gemijne heijde “ van Oosterwijk, op last dat den acceptant ter ontlasting der donatanten zal 
moeten op zich nemen al te vervallen lasten aannemen, chijnsen en servituten. 
 
Gedaan deze donatie uit genegenheid tot den donataris en meerdere redenen. Aldus 
gedaan en gepasseerd tot Zoerle, present Cornelis Verberck en de heer Jan Bapt. Helsen 
als getuigen. 
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Akte N°            17 mei 1789 
 
Condities en voorwaarden op dewelke Martinus Van Den Eijnde en Martinus Denckens in 
huwelijk met Elisabeth Van Den Eijnde op heden den 17de mei 1789 door mij notaris zullen 
presenteren te verkopen de goederen hierna te specifiëren. In conformiteit van de voorzegde 
condities en degene volgende werd voor eerst te koop gepresenteerd zeker huis met hof en 
binnenveld, groot omtrent ander halve zille gestaan en gelegen alhier tot Gelindel Westerlo, 
waarvan 75 roeden Leenroerig zijn aan den Hove van Wittegracht. Palende in het geheel 
oost de straat, zuid Guilliam Dierckx, west de erfgenamen Ignatius Helsen en noord 
Balthazar Geps. Heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Jan Melis 
voor de som van drie honderd en twintig guldens en verklaarde daarop te stellen vijftien 
hoogen en stelde voor borg Amand Helsen.Den voorzegde Jan Melis stelde alsnog vijf 
verdieren bij. Op 11 mei heeft Jan Melis op de voorzegde koop alsnog acht verdieren bij 
gesteld, en op 17 mei nog twee. 
 
Ten tweeden werd te koop gesteld zeker perceel beemd, zijnde Leenroerig aan den Hove 
van Wittegracht. Palende oost en west Guilliam Helsen, zuid Peeter Van Roij en noord 
Franciscus Meisens. Heeft daarvan den handslag ontvangen Guilliam Helsen voor de som 
van vier en zeventig guldens en verklaarde zestien verdieren te stellen en gedurende het 
schrijven nog twee. Stelde in deze voor borg Amand Helsen. Op heden 9 mei compareerde 
Peeter Goovaerts en verklaarde op den tweede koop te stellen acht verdieren, present J. 
Fr. Wuijts en Joseph Wouters. 
 
Ten derde werd te koop gesteld een perceel land, groot salvo justo een zille. Palende oost 
Jan Helsen, zuid de straat, west Guilliam Verluijten en noord Franciscus De Ceuster. Heeft 
daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Jan Van Den Brande voor de som 
van vijf en tachtig guldens en verklaarde daarop te stellen vijf verdieren en stelde voor borg 
Henrikus Verbiest. 
 
Ten vierde koop een perceel erve genaamd en groot een zille. Palende oost de secretaris De 
Vries, zuid Peeter Vebiest, west den secretaris Soeten en noord Peeter Van Bijlen 
erfgenamen. Heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Baptist Dils voor de som van 
honderd en veertig guldens en verklaarde daarop te stellen vijf verdieren en stelde voor borg 
Amand Helsen. 
 
Den vijfden koop, een perceel erve groot volgens het Leenboek van Wittegracht waaronder 
het ressorteerde, honderd roeden. Palende oost ‘S Heerenstraat, zuid Jan Douwen, west 
Peeter Tubax en noord Peeter Verberckt? Heeft daarvan den handslag ontvangen Henricus 
Verbiest voor de som van twee honderd en veertig guldens en verklaarde daarop te stellen 
acht verdieren. Op 8 mei 1789 heeft Henricus Verbiest op den vijfden koop alsnog zes 
verdieren gesteld. present J. Fr. Wuijts en Joseph Wouters. 
 
Den zesde koop een perceel erve genaamd “ den schilt “ volgens het Leenboek van 
Wittegracht waaronder het is heffende, groot 130 roeden. Oost Jan Hemels, zuid Anna De 
Bal, west Augustinus Bosschaerts en noord ’ S Heerenstraat. Heeft daarvan na langdurige 
roepen den handslag ontvangen Henricus Verbiest voor de som van drie honderd en zestig 
guldens en verklaarde daarop te stellen tien verdieren. Op den 8ste mei 1789 heeft Henricus 
Verbiest op de voornoemde zesde koop alsnog vijf hoogen gesteld. Present J. Fr. Wuijts en 
Joseph Wouters. Op 17 mei heeft Marten Verbiest op den voorzegde koop tien hoogen bij 
gesteld. 
 
Den zevenste koop een perceel beemd, groot een zille Leenroerig onder de Wittegracht. 
Palende oost Jan Helsen, zuid Peeter Govers, west Jan Baptist Dils en noord den loop. 
Heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Baptist Dils voor de som van drie honderd en 
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twintig guldens en verklaarde daarop te stellen vijf verdieren. Aldus provisioneel verkocht, ter 
presentie van Peeter Dils en Peeter Verswijvel als getuigen. 
 
Op den tweeden koop heeft Guilliam Helsen op 24 mei alsnog vijf verdieren bij gesteld. Op 
heden 25 mei verklaarde Peeter Govaerts alsnog negen verdieren bij te stellen. Dezelfde 
dag telde Guilliam Helsen alsnog 5 verdieren, present Peeter Govers en Amand Helsen. 
Dezelfde dag stelde Peeter Govaerts alsnog drie verdieren bij.  
 
Op heden den 25ste mei 1789 den eerste koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde 
is dezelfde zonder verdere verhoging verbleven bij 1ste, 2de en 3de stokslag aan Jan Melis 
voor de som van drie honderd en twintig guldens en dertig verdieren. Op heden den 25ste mei 
1789 den tweeden koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde met 1ste, 
2de en 3de stokslag en met bijstelling van één verdier verbleven aan Guilliam Helsen voor de 
som van vier en zeventig guldens en negen en veertig verdieren. Op heden den 25ste mei 
1789 den derden koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde bij 1ste, 2de 
en 3de stokslag absolutelijk en zonder verdere verhoging verbleven aan Jan Van Den 
Brande voor de som van 85 guldens en vijf verdieren. Op heden den 25ste mei 1789 den 
vierden koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde bij 1ste, 2de en 3de 
stokslag absolutelijk en zonder verder verhoging verbleven aan Jan Baptist Dils voor de 
som van 140 guldens en vijf verdieren. Op heden den 25ste mei 1789 den vijfden koop 
andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde zonder verdere verhoging 
verbleven aan Henricus Verbiest voor en in den naam van zijn vader Peeter Verbiest zo hij 
verklaarde voor de som van 240 guldens en veertien verdieren. Op heden den 25ste mei 
1789 den zesden koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde bij 1ste, 2de 
en 3de stokslag absolutelijk en zonder verdere verhoging verbleven aan Marten Verbiest 
voor zijn vader Peeter Verbiest voor de som van 360 guldens en 25 verdieren. Op heden 
den 25ste mei 1789 den zevenden koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is 
dezelfde bij 1ste, 2de en 3de stokslag absolutelijk en zonder verdere verhoging verbleven aan 
Jan Baptist Dils voor de som van 320 guldens en vijf verdieren. 
 
Aldus absolutelijk verkocht en deze condities met den stokslag gesloten, ter presentie van 
Amand Helsen en Peeter Verswijvel ten deze aanzocht. 
 
Bijgevoegde akte 1: 
Op heden den 14de maart 1786 zo is’t dat Guilliam Ceulemans met Maria Van Eijnde zijn 
huisvrouw beide gemachtigd bekende wel en degelijk verhuurd te hebben een huis, hof en 
land met een beemdeken, samen groot 2 vier en delen en half gelegen onder Gelindel 
Markizaat van Westerlo en dat aan Martinus Van Meerbeek en Elisabeth Spapen en dat 
alles op conditie navolgende. Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van twee getuigen 
Martinus Van Bijlen en Jacobus Scho(e)ters. 
 
Bijgevoegde akte 2: 
Bij memorie op heden wezende den zesden september 1774, soo is’t dat Guilliam 
Ceulemans met Maria Van Eijnde sijne huijsvrouwe beijde gemachtight bekende beijde wel 
en deughdelijck verhuert te hebben vier diferente parceelen erve gelegen onder Gelindel 
onder het Marquisaet Westerloo ende dat aen Jan Van Meerbeek met sijne huijsvrouwe 
Theresia Douwen ende dit alles op naervolgende conditie ... etc. Dit aldus gedaen ende 
gepasseert ter presentie van twee geloofbaere getuijgen hier ondergenoemt, Guilielmus 
Dierckx en Amandus Helsen als getuigen.  
 
Den ondergeschreven Guilliam Ceulemans geeft nogh huere aen Joannes Van 
Meerbeeck voor ses jaeren land huere waervan het eerste jaer sal ingaen half ooghst 1786. 
Actum 26 september 1785, ter presentie van Jacobus Schoeters en Martinus Van Bijle. 
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Akte N°             21 mei 1789 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 21ste mei 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Joanna 
Somers en Franciscus Wouters gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk ten gehucht 
van Rossum, den comparant met ons gaande en staande en de comparante enigszins 
onpasselijk, welke comparanten verklaarden bij deze geordonneerd te hebben hun 
tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

- Voor eerst beveelden zij testateuren dat hun lichamen begraven zouden worden 
aan d’ aarde ter gewijde plaats met een eerlijke uitvaart lijkdienst en begrafenis en 
tien missen van requiem na ieders overlijden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen bestaande alle in haaf en meubel hebben de 
testateuren alle en gelijk dezelfde gemaakt en gelaten aan elkaar in vollen 
eigendom, den eerst stervende aan de laatst levende zo nochtans dat den 
overschot na de dood van de laatst levende zal moeten gaan en succederen op 
hun kinderen te samen verwekt en dat de zoon van de testateuren Jan Baptist 
Wouters actueel ben hen wonende zal moeten hebben bij prelegaat een som van 
honderd guldens en vijf en twintig ellen vlassen lijnwaad en dat in rencompens van 
den dienst die zij van hem profiteren. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize der testateuren, ter presentie van Franciscus 
Van Dijck en Jan Daneels geburen der testateuren als getuigen aanzocht. 
 
Akte N°            24 mei 1789 
 
Op heden den 24ste mei 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden Jan 
Baptist Peeters in huwelijk met Anna Maria Meir inwoners van Noorderwijk, dezelfde 
comparant tot hetgene nabeschreven geautoriseerd en gelast van zijn voorzegde huisvrouw 
zo hij verklaarde, gelijk ook deze door dezelfde eerdaags te zullen doen ondertekenen, 
welke comparant verklaarde en bekende ontvangen te hebben uit handen van juffrouw 
Joanna Van Hove weduwe wijlen Sieur Jacobus Bruls inwoonster der stad Herentals een 
som van drie honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand en hypotheek zijn comparants huis met hof en 
binnenveld groot samen honderd vijftig roeden, gestaan en gelegen tot Noorderwijk. Palende 
oost der straat, zuid den secretaris De Vries, west dezelfde en noord de straat. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen de stad Herentals ter presentie van Henricus Van Den Brande en 
Joannes Coomans als getuigen. 
 
De ondergeschreven Anna Maria Meir verklaarde haar man Jan Peeters tot de voorzegde 
lichting te hebben geautoriseerd mitsgaders tot het stellen der hypotheek in de voorstaande 
akte vervat in dezelfde mits deze te consenterende. Actum 2 juli 1789. 
 
Akte N°            28 mei 1789 
 
Op heden den 28ste mei 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Hendrick Steijnen in huwelijk met Anna Catharina Verboven, inwoners van Olen, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Marten Cremers en Elisabeth 
Cremers ook inwoners van Olen, een som van honderd en vijftig guldens courant. 
 



Notariaat Joannes Franciscus Oniaerts 1785-1801  Pagina | 108 

Comparant stelde tot pand zeker perceel beemd, groot een derdel gelegen op “ de 
mommaert ” onder Olen. Palende oost de erfgenamen Adriaen Vekemans, zuid Jan Van 
Hout, west Cornelis Verwimp en noord de rivier de Nethe. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan 
Haesendonckx als getuigen. Compareerde ten deze mede Cornelis Verboven de zwager 
van den comparant verklaarde zich hier als borg te stellen voor dit kapitaal. 
 
Akte N°             2 juni 1789 
 
Op heden den 2de juni 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Martinus Van Eijnde en Elisabeth Van Eijnde ten deze bijgestaan en geautoriseerd van 
Martinus Denckens haar man, de comparanten respectievelijk inwoners van Vorselaar en 
Herenthout, welke comparanten verklaarden onherroepelijk mits deze te constitueren ... om 
te gaan en te compareren voor den heer drossaard en schepenen der markizaat Westerlo, 
stadhouder en mannen van Leene van den Leenhove van Wittegracht of elders, ten einde 
om in hunne constituanten naam en van ’t hunnen ’t wege in ’S Heeren handen te doen de 
opdracht van zeker perceel beemd, zijnde leenroerig aan den Hove van de Wittegracht. 
Palende oost en west Willem Helsen, zuid Peeter Van Roije erfgenamen en noord 
Franciscus Meisens, groot een zille en gelegen tot Gelindel jurisdictie van Westerlo om des 
gedaan in het voorzegde wel en wettelijk te goeden, vestigen en erven met alle solemniteiten 
naar recht en stijl der Banken, gerekwireerd Guilliam Helsen inwoner van Gelindel ... die het 
voorzegde perceel bij koop verkregen heeft als laatste hooger voor de som van honderd en 
drie en twintig guldens. 
 
De gemelde constituanten verklaarden de voorzegde som uit handen van Guilliam Helsen 
te hebben ontvangen. Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en Marten Heijlen als getuigen. 
 
Akte N°             2 juni 1789 
 
Op heden den 2de juni 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Martinus Van Eijnde en Elisabeth Van Eijnde ten deze bijgestaan van Martinus 
Denckens haar man en verklaarden de comparanten respectievelijk inwoners van Vorselaar 
en Herenthout onherroepelijk bij deze te constitueren ... om te compareren voor stadhouder 
en leenmannen van den Leenhove van de Wittegracht of elders nodig voor ten einde om in 
hunne constituante naam in ’s heeren handen te doen de opdracht van zeker perceel erve 
groot honderd roeden, genoemd “ de hofstadt “. Oost ’S Heerenstraat, zuid Jan Douwen, 
west Peeter Tubax en noord Peeter Verbiest. Item van zeker perceel erve genaamd “ den 
schilt “. Palende oost Jan Hemels, zuid Anna De Bal, west Augustinus Bosschaerts en 
noord ’S Heerenstraat, beide gelegen tot Gelindel ... om te goeden, vestigen en erven naar 
recht en stijl der banken gerekiwireerd Peeter Verbiest inwoner van Gelindel die de 
genoemde twee percelen van erven ter denominatie van zijn zonen Merten Verbiest en 
Henricus Verbiest bij koop heeft verkregen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Marten Heijlen 
en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°             2 juni 1789 
 
Op heden den 2de juni 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Martinus Van Eijnde en Elisabeth Van Eijnde ten deze bijgestaan van Martinus 
Denckens haar man en verklaarden de comparanten respectievelijk inwoners van Vorselaar 
en Herenthout onherroepelijk bij deze te constitueren ... om te compareren voor de heer 
drossaard en schepenen des Markizaat Westerlo of elders nodig ten einde om in hunne 
constituante naam in ’s heeren handen te doen de opdracht van zeker perceel land groot 
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salvo justo één zille gelegen tot Gelindel. Palende oost Jan Helsen, zuid de straat, west 
Guilliam Verluijten en noord Franciscus De Ceuster, des gedaan om te vestigen, goeden en 
erven ... gerekwireerd Jan Van Den Brande inwoner van Gelindel die het perceel land bij 
koop heeft verkregen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Marten Heijlen en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°             2 juni 1789 
 
Op heden den 2de juni 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Martinus Van Eijnde en Elisabeth Van Eijnde ten deze bijgestaan van Martinus 
Denckens haar man en verklaarden de comparanten respectievelijk inwoners van Vorselaar 
en Herenthout onherroepelijk bij deze te constitueren ... om te compareren voor de heer 
drossaard en schepenen des Markizaat Westerlo, stadhouder en leenmannen van de 
Wittegracht of elders nodig ten einde om in hunne constituante naam in ’s heeren handen te 
doen de opdracht van zeker huis met hof en binnenveld groot omtrent ander halve zille, 
gestaan en gelegen tot Gelindel, waarvan 75 roeden leenroerig zijn aan den Hove van de 
Wittegracht om daarin te goeden, vestigen en erven met alle solemniteiten naar recht, 
gerekwireerd Joannes Franciscus Melis inwoner van Gelindel die hetzelfde heeft 
verkregen bij koop. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Marten Heijlen en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°             2 juni 1789 
 
Op heden den 2de juni 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Martinus Van Eijnde en Elisabeth Van Eijnde ten deze bijgestaan van Martinus 
Denckens haar man en verklaarden de comparanten respectievelijk inwoners van Vorselaar 
en Herenthout onherroepelijk bij deze te constitueren ... om te compareren voor de heer 
drossaard en schepenen des Markizaat Westerlo, stadhouder en leenmannen van de 
Wittegracht of elders nodig ten einde om in hunne constituante naam in ’s heeren handen te 
doen de opdracht van zekere erve, groot een zille gelegen tot Gelindel. Item van zeker 
perceel beemd, genaamd “ den quaden bempt “ groot een zille gelegen tot Gelindel, 
leenroerig aan den leenhove van Wittegracht. 
 
Dit om te goeden, vestigen en erven naar recht en stijl der Banke, gerekwireerd Jan Baptist 
Dils die de gemelde percelen heeft verkregen bij koop. Aldus gedaan binnen Olen op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van Marten Heijlen en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°             3 juni 1789 
 
Op heden den 3de juni 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Dimphna Van Hout ten deze bijgestaan van Franciscus Van Eeckhout haar man. Item 
Maria Van Hout ten deze bijgestaan met Joseph Luijten haar man. Den voorzegde Joseph 
Luijten ook als last hebbende in de procuratie van Maria Catharina Van Hout bij commissie 
op hem verleden en gepasseerd voor de notaris J. M. De Tres tot Brussel residerende, 
welke comparanten respectievelijke inwoners van Wiekevorst en Meerbeeck verklaarden 
onherroepelijk mits deze te constitueren ... en alle toonders, om te compareren voor meijer 
en schepenen van den dorp van Olen of elders, nodig ten einde om in hunne naam in ’s 
heeren handen te doen opdracht van zeker perceel erve genaamd “ de postelen “ groot 
salvo justo een bunder, gelegen tot Greze onder Olen. Palende oost de straat, zuid de 
weduwe of kinderen Jan Cluijts, west Jan Heijns en noord de kinderen Mattheus Verbiest. 
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Des gedaan in hetgene voorzegd wel en wettelijk te goeden, vestigen en erven, 
gerekwireerd Maria Van Dijck weduwe wijlen Peeter Geps die dit perceel land bij koop heeft 
verkregen als laatste hooger voor de som van vier honderd en negentig guldens en de juiste 
helft van veertig gestelde verdieren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van P. De Smedt en Henrick Peeters als getuigen. 
 
Akte N°             3 juni 1789 
 
Op heden den 3de juni 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Dimphna Van Hout ten deze bijgestaan van Franciscus Van Eeckhout haar man. Item 
Maria Van Hout ten deze bijgestaan met Joseph Luijten haar man. Den voorzegde Joseph 
Luijten ook als last hebbende in de procuratie van Maria Catharina Van Hout bij commissie 
op hem verleden en gepasseerd voor de notaris J. M. De Tres tot Brussel residerende, 
welke comparanten respectievelijke inwoners van Wiekevorst en Meerbeeck verklaarden 
onherroepelijk mits deze te constitueren ... en alle toonders, om te compareren voor meijer 
en schepenen van den dorp van Olen of elders, nodig ten einde om in hunne naam in ’s 
heeren handen te doen opdracht van zeker perceel erve genaamd “ het heijken “, groot 
salvo justo twee honderd roeden en vijftig roeden, gelegen tot Greze onder Olen. Palende 
oost Willem Van Luijck nomine uxoris, zuid een straatje, west den heer Doctor Thielemans 
en noord de voorzegde Van Luijck.  
 
Des gedaan om wettelijk te goeden, vestigen en erven Adriaen Heijlen inwoner van 
Noorderwijk die het gemelde perceel erve heeft verkregen bij koop. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van P. De Smedt en 
Henrick Peeters als getuigen. 
 
Akte N°             8 juni 1789 
 
Op heden den 8ste juni voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde Dimpna Van 
Hout ten deze bijgestaan met Franciscus Van Eeckhout haar man. Item Maria Van Hout 
ten deze bijgestaan met Joseph Luijten haar man. De voorzegde Joseph Luijten ook als 
last hebbende in de procuratie van Maria Catharina Van Hout bij commissie op hem 
verleden en gepasseerd door den notaris De Tres binnen Brussel residerende en getuigen 
op datum van 17 april 1789, allen erfgenamen van wijlen Jan Van Hout verklaarden 
onherroepelijk mits deze te constitueren ... en alle toonders, om te compareren voor Schout 
en schepenen van Tongerlo of elders, nodig teneinde om in hun naam in ’s heeren handen 
te doen opdracht van zeker perceel beemd gelegen tot Strateneinde. 
 
Akte N°             13 juni 1789 
 
Op heden den 13de juni 1789 voor mij notaris en getuigen compareerden Henricus 
Horemans en Catharina Janssens inwoners van Olen, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben uit handen van Joanna Verelst weduwe van Peeter Horemans 
inwoonster van Herenthout een som van twee honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand en hypotheek zeker perceel land groot omtrent een 
bunder, genaamd “ het kersvennen “ gelegen onder Olen. Palende oost Marten Meir, zuid 
Christiaen Cools, west een veldstraatje en noord den voorzegde Christiaen Cools. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie van Jan 
Haeseldonckx en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°            15 juni 1789 
 
Op heden den 15de juni 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Joseph 
Luijten in huwelijk met Anna Maria Van Houdt. Item Maria Catharina Van Houdt bejaarde 
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dochter, item Franciscus Van Eeckhoud in huwelijk met Maria Dimphna Van Houdt. De 
eerste comparanten inwoners van Westmeerbeek en den tweede comparant van Wiekevorst 
welke comparanten verklaarden dat aan hun als erfgenamen wijlen Jan Van Houdt en mede 
uit kracht van zeker akkoord en transactie aangegaan tussen de comparanten ter ene zijde 
en Peeter Bulkens en Theresia Gijbels de moeder van zijn vrouw ter andere zijde voor de 
wethouders van Wiekevorst op datum van ... (leeg) van deze part zijn competerende een 
huis met hof en binnen geleg gestaan en gelegen tot Noorderwijk in “ ’t wout “ aldaar groot 
salvo justo een half bunder, zijnde leenroerig aan den heer van Noorderwijk. Palende oost 
en zuid de straat, west Jan Baptist Verschueren en noord P. M. Soeten.  
 
Item een perceel erve ook gelegen onder Noorderwijk, groot een half bunder, genaamd “ de 
sennigen “ (seunigen). Palende oost de straat, zuid ook een straat, west den secretaris 
Soeten en noord dezelfde. Item en tot slot een perceel beemd gelegen ook onder 
Noorderwijk aan “ de voort “ aldaar, groot een half bunder. Palende oost Jan Bapt. De 
Ceuster, zuid Adriaen Peeters erfgenamen west den secretaris Heijlen en noord de begijn ... 
(leeg) van welke voorzegde goederen de comparanten om redenen hun bewegende niet 
langer instonden in gemeenschap te blijven, doch gemerkt diezelfde goederen niet behoorlijk 
konden gedeeld worden ten opzichte der verschillende waarden der zelfde goederen, 
immers de gelijke deling altijd zou geprejucdeerd hebben aan de ene of andere der partijen, 
zo verklaarden zij comparanten uit hun gemeenschap gescheiden te zijn bij vorm van 
uitgroting in de volgend manieren: 
 
Dat al de voorgemelde goederen in het geheel zullen blijven aan den laatste comparant in 
deze Franciscus Van Eechoudt en Maria Dijmphna Van Houdt zijn huisvrouw voor hun en 
hun nakomelingen waarvoor zij aan de eerste comparant uitkeren een som van zes honderd 
drie en dertig guldens, zes stuivers en twee oorden en een gelijke som van zes honderd drie 
en veertig guldens zes stuivers en twee oorden ten behoeve van Maria Catharina Van 
Houdt en dat tussen heden en den eerste september eerstkomende, welke betaling de 
gemeenschap van de voorzegde goederen zal cesseren en geheel blijven in faveur van 
Franciscus Van Eeckhout mits op zich nemende de ontlasting van de eerste partij. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter De Smedt en P. 
Franciscus De Smedt als getuigen. 
 
Akte N°             21 juni 1789 
 
Op heden den 21ste juni 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Peeter 
Machiels inwoner van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, dewelke verklaarde verhuurd aan 
Jan Baptist Tuerlinckx gehuwd met Dijmphna De Win inwoners van Oevel zeker zijn 
comparant huis, schuur, hof met een half bunder weide en landerijen. 
 
Item zeker de helft van een perceel zaai land genaamd “ de venne heide “ zuidwaarts. Item 
twee percelen aan “ de pataten huijskens “. Item drie zillen op “ de groote plek “. Item “ het 
bloekcken “, “ de wipheijde “, twee percelen weide het ene gelegen aan “ den groenen 
heuvel “ en het andere aan “ het bosch “ van Tongerlo en dat om en mits een som van 30 
guldens in voorlijf en negentien veertelen koren jaarlijks te betalen volgens Liers spijker en 
dat voor een termijn van zes jaar. 
 
Item zal huerlinck jaerlijx twee daegen moeten voerwerken of labeuren voor den verhuerder 
met os of peerd sonder iet te corten. Item zal huerlinck alle jaeren mogen slaegen een roede 
rusch in ’t nat eussel. Item reserveert den verhuerder het hout wasschende aen het bloxken 
en venne heijde. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en Franciscus Nijers als getuigen. Depost compareerde ten deze mede Maria De 
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Win weduwe Peeter De Winter inwoonster van Damseinde onder Westerlo, welke 
comparante verklaarde zich als borg te stellen voor de huur. 
 
Akte N°            21 juni 1789 
 
Op heden den 21ste juni 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Peeter 
De Ceuster in huwelijk met Elisabeth Wilms inwoners van Oosterwijk, welke comparant 
verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Bellens en Maria Verswijvel zijn huisvrouw, ten 
deze present en de nabeschreven huur accepterende, te weten zeker zijn comparante stede 
gestaan en gelegen in “ den hoeck “ van Olen, met de annex erven en landerijen, gelijk 
hetzelfde tot hier toe bij den voorzegde Jan Bellens in huur werd bezeten en tot dien zeker 
partij zowel land als dries genaamd “ de goublom “. Item “ den uijtvanck “. Item een perceel 
genaamd “ den cappelaen erve “ en een perceel genaamd “ de laserije “ en dat om en mits 
een som van zes en veertig guldens in voorlijf en twee en twintig veertelen en een loopen 
koren jaarlijks, Lierse maat. 
 
Welke Jan Bellens ten deze present verklaarde de voorzegde huur op de conditie hier voor 
gemeld voor een termijn van zes jaar te accepteren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Wolfs als 
getuigen. 
 
Den ondergeschreven Jan Bellens verklaarde te desisteren van zijn huur in deze vermeld, 
consenterende dat hij den eigenaar daarmede doet als ten goede, 4 juli 1794. De resterende 
twee jarigen termijn hiervoor uitgeschrevenen gestipuleerd ten behoeve van Jan Bellens zal 
gevolgd worden door Henricus Verborgt op den voet der voorzegde condities ten deze 
mede komende Jan Verborgt welke zich voor de vervallen huur verklaarde te stellen als 
borg en cautionaris. 3 juli 1794. 
 
Akte N°             29 juni 1789 
 
Op heden den 29ste juni 1789 voor mij notaris en getuigen compareerde Jan Baptist 
Bouwen en Peeter Bouwen beide kinderen van wijlen Peeter Bouwen en Petronella 
Verlinden inwoners van Noorderwijk ter ene zijde. Adriaen Van Reusel weduwnaar wijlen 
de voorzegde Petronella Verlinden inwoner van Morkhoven ter andere zijde, dezelfde 
Adriaen Van Reusel zich sterkmakende voor zijn zoon Peeter Josephus Van Reusel, 
welke comparanten vreesden dat tussen hun kwestie en geschil zoude rijzen over en ter 
zake van de successie van de voorzegde Peeter Bouwen en Petronella Verlinden, ook 
over degene van wijlen Barbara Bouwen en verder over het gemeenschappelijk sterfhuis, 
bestaande dezelfde bijzonderlijk in de punten vervat in den casus door partijen ondertekend. 
 
Zij verklaarden om alle onkosten en kwesties te voorkomen hun te submitteren aan de 
beslissing en arbitrale uitspraak van de heren advocaat Zerezo en advocaat De Rons, 
wezende neutrale personen met faemheijt die justitie zullen vinden te behoren en in geval 
dezelfde niet over een kwamen of contraire opinie hadden van te mogen kiezen een derden 
advocaat en rechtsgeleerde. Belovende de voorzegde comparanten aan de gemelde 
arbitrale uitspraken hun te zullen houden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Franciscus Neijens als getuigen. 
 
Akte N°             8 juni 1789 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgend dewelke Franciscus Van Eeckhout in huwelijk met 
Dimphna Van Hout op heden den 3de juli 1789 naar voorgaande zondagse kerkgeboden 
door mij notaris zal presenteren te verkopen zeker huis met hof, gestaan en gelegen omtrent 
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de kerk tot Wiekvorst, hier in zijn regenoten en groote bredere gespecifieerd met de condities 
als volgt. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
In conformiteit van de voorstaande condities en degene volgende werd te koop gesteld zeker 
huis met den hof en aangelegen erve, zo en gelijk dezelfde gestaan en gelegen is alhier in 
den dorps cirkel van Wiekevorst. Oost Peeter Heijlen en het gemeentehuis alhier, zuid de 
straat of plein, west Frans Van Den Bulck en noord dezelfde. Den lijfkoop hier over te 
drinken na den handslag tot honderd potten Diesters bier zal betaald worden half door 
verkoper en half door koper. Den verkoper reserveert aan zich om uit te doen acht jonge fruit 
boomkens, ook het schap op de moos en de schelft houders.  
 
Heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen den notaris Keulemans tot 
Itegem residerende, voor de som van vijftien honderd en vijftig guldens en verklaarde daarop 
te stellen vijf en zeventig verdieren, verklaarde verder den voorzegde notaris Keulemans 
den handslag te hebben genomen als gecommitteerde van Joannes Andreas Van Noten 
die alhier present zulks mede is verklarende en stellende dezelfde notaris Keulemans zich 
als cautionaris en borg. Depost verklaarde den voorzegde Joannes Andreas Van Noten 
alsnog vijf en twintig verdieren te stellen. Aldus provisioneel verkocht, present Adriaen Van 
Reusel en Ludovicus Snijers als getuigen. 
 
Op heden den 20ste juli 1789 de kaars over den voorzegde koop met consent van partijen 
onstoken zijnde is bij uitgang zonder verdere verhoging koper gebleven Joannes Andreas 
Van Noten, ter presentie van den meijer Mesens en Peeter (Augustinus) Buts als getuigen. 
 
Akte N°              6 juli 1789 
 
Op heden den 6de juli voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Peeter 
Boeckx weduwnaar Dijmphna S’Jegers inwoner van Oosterwijk Tongerlo, welke comparant 
verklaarde verhuurd te hebben aan Adriaen Boeckx zijn zoon in huwelijk met aan 
Catharina Blerinckx alhier present en de nabeschreven huur accepterende, te weten zeker 
zijn comparants huis, schuur, stal en verdere edifitien, gestaan en gelegen tot Oosterwijk, 
met de annex landerijen, weiden, beemden en heiden. 
 
Uit de voorzegde goederen twee percelen door de comparanten zijn verhuurd à rate van zes 
guldens aan Adriaen Govaerts, genaamd het ene “ de busselen “ zijnde weide, het andere 
“ de lange plack “ zijnde land, dewelke in deze huur niet zijn begrepen en dat om en mits 
een som van veertig guldens in voorlijf en zes en twintig veertelen koren, waarvan veertien 
veertelen moeten geleverd en betaald worden aan den comparant en de resterende twaalf 
veertelen moeten door den huurder beneffens zijn twee zusters ieder voor een derde 
genoten worden zo en nochtans dat den huurder het derde part (aan) Adriaen Govaerts zijn 
zwager daarin competeerde en aan hem reserveerde het stuk land genaamd “ de lange 
plack “ daarvoor in gebruik heeft. 
 
Compareerde ten deze mede Adriaen Govaerts de zwager van den huurder, dewelke voor 
zoveel hem is rakende de voorzegde huur is landerende en agrerende. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Haeseldonckx als getuigen. 
Depost is conditioneert dat de verhuurder de camer van het verhuurde huis zal mogen 
bewonen. 
 
Akte N°             2 augustus 1789 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden 2de augustus 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Adriaen 
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Aerts jongman, actueel wonende tot Grobbendonk, welke comparant verklaarde bij deze zijn 
testament gemaakt te hebben. 
 

- Ten eerste ordonneerde hij testateur dat zijn lichaam zou begraven worden in 
gewijde aarde met een eerlijke en gepermitteerde uitvaart. 
 

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen, haaffelijke en erfelijke, maakte hij aan zijn 
halfzusters met naam Anna Maria Janssens, Elisabeth Janssens en Barbara 
Janssens of hun descendenten in volle eigendom op den last van hem testateur 
eerlijk ter aarde te bestellen en te laten celebreren vijf en twintig missen van 
requiem en te offeren een wassen kaars aan de kapel ter Gestelen onder Olen en 
een aan de kapel van O. L. Vr. tot Scherpenheuvel ieder van een half pond. 

 
Aldus gedaan en gepasseert binnen de stad Herentals, present Jan Verpoorten en Daniel 
Van Den Avond ingezetenen van Herentals als getuigen. 
 
Akte N°           18 september 1789 
 
Op heden den 18de september 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Amand Douwen in huwelijk met Theresia Verstappen inwoonster van Noorderwijk 
jurisdictie van Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van mr. 
Jacobus Willems en Theresia Du Rijbrue gehuwden, een som van honderd guldens 
courant. 
 
Voor welke som hij comparant is verbindende zijn persoon en goederen, roerende en 
onroerende waar en op welke plaats deze bevonden zouden worden. Ten deze mede 
comparerende Jan Douwen de vader van de comparant insgelijks inwoner van Oosterwijk, 
welke comparant verklaarde zich als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Noorderwijk, ter presentie van Peeter Thielemans en Sebastiaen Thielemans als getuigen. 
 
Akte N°            14 september 1789 
 
Conditie en voorwaarden op en achtervolgens dewelke de erfgenamen wijlen Catharina 
Laenen na voorgaande zondagse kerkgeboden op heden den 14de september 1789 door mij 
notaris publiekelijk aan de meest beidende zullen verkopen de erfgoederen hier na breeder 
beschreven. 
 
In conformiteit van de voorzegde condities en de navolgende zo werd te koop gesteld zeker 
huis, schuur, stal, hof en binnen blok, gestaan en gelegen op “ het Decks eijnde “ tot 
Oosterwijk, te samen groot omtrent de zes zillen. Palende oost Jan Van Opstal, zuid Jan 
Grootjans, west en noord de straat. Hiervan zal koper profiteren de huur tot tien veertelen 
koren Lierse maat en heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Jan Van 
Opstal voor de som van negen honderd guldens courant en verklaarde daarop te stellen 
dertig hoogen, present Jan Haseldonckx en Peeter Sameijs. Op heden den 6de oktober den 
voorzegde eerste koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde bij 1ste, 2de 
en 3de stokslag absoluut en zonder verdere verhoging verbleven aan Jan Van Opstal voor 
de som van negenhonderd guldens en dertig verdieren. 
 
Ten tweede zo werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de plasheijde “ groot 
omtrent een derdel salvo justo. Palende oost de straat, zuid Jan Van Nuten, west Jan Baptist 
Hemels en noord Jan Van Doninck. Heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter Govers 
voor de som van twee honderd en zestig guldens courant en verklaarde daarop te stellen vijf 
hoogen, present Jan Verboven en Martinus Meeus. Op 6de oktober den voorzegde tweede 
koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde bij 1ste, 2de en 3e stokslag 
absoluut en zonder verdere verhoging verbleven aan Peeter Govaerts. 
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Ten derde zo werd te koop gesteld zeker percel erve genaamd “ de vennekens “ groot 
omtrent een zille. Palende oost de straat, zuid Franciscus Momboirs, west de erfgenamen 
Michiel Gebruers en noord de straat. Heeft hiervan den handslag ontvangen Peeter Govers 
voor de som van honderd en dertig guldens courant en verklaarde daar op te stellen tien 
hoogen, present Jan Verboven en Martinus Meeus. Dezelfde dag compareerden Martinus 
Meeus en verklaarde op het voorzegde perceel alsnog tien hoogen bij te stellen, present Jan 
Haseldonckx en Jan Verboven. Dezelfde dag compareerde Peeter Govers en verklaarde op 
het voorzegde perceel alsnog vijf hoogen te stellen. Op heden den 27ste september 
compareerde Peeter Van Eijnde welke op het voorzegde pand “ de vennekens “ verklaarde 
alsnog vijf verdieren te stellen. 
 
Ten vierden zo werd te koop gesteld zeker perceel beemd, groot salvo justo een derdel, 
gelegen tot Oosterwijk in “ de Broeckxkens “. Palende oost Jan Vanopstal, zuid Peeter 
Verstappen, west dezelfde en noord den loop. Heeft daarvan den handslag ontvangen Jan 
Baptist Gebruers voor Peeter Sameijs alhier present en de koop accepterende voor de 
som van drie honderd en twee en veertig guldens en verklaarde daarop te stellen tien 
hoogen, present Jan Haseldonckx en Jan Verboven. Op heden den 6de oktober 1789 den 
vierden koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde bij 1ste, 2de en 3de 
stokslag absoluut verbleven zonder verdere verhoging aan Peeter Sameijs.  
 
Ten vijfde werd te koop gesteld zeker perceel beemd, groot een half derdel salvo justo 
gelegen op “ het voorste geruijm “ onder Geel. Palende oost Peeter Verreckt nomine uxoris 
zuid den loop, west Jan Van Doninck en noord de Nethe. Heeft daarvan den handslag 
ontvangen Peeter Sameijs voor J. B. Gebruers alhier present en den handslag 
accepterende voor de som van honderd en vijftig guldens en verklaarde hij Gebruers te 
stellen vijf hoogen, present Jan Verboven en Martinus Meeus. Op heden den 6de oktober den 
voorzegde vijfde koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is bij 1ste, 2de en 3de 
stokslag absoluut verbleven aan Jan Baptist Bruers. 
 
Ten zesde zo werd te koop gesteld zeker perceel heide, groot een half bunder salvo justo 
gelegen omtrent “ de wipheijde “ van Noorderwijk. Oost en noord de gemeente van 
Noorderwijk, west de straat en zuid Jan Douwen. Heeft daarvan den handslag ontvangen 
Marten Bellens voor de som van vier en dertig guldens en verklaarde daarop te stellen vijf 
hoogen, present Martinus Meeus en Jan Verboven. Op heden den 24ste september 
compareerden Marten Bellens en verklaarde op de zesde koop alsnog twee verdieren bij te 
stellen. Op heden den 6de oktober den zesde koop andermaal door mij notaris opgeroepen 
zijnde is absolutelijk verbleven aan Marten Bellens bij 1ste, 2de en 3de stokslag. 
 
Op heden 6 oktober den derden koop ingenomen voor honderd en dertig guldens en tien 
verdieren mits gene verhoogd met tien verdieren door Marten Meeus, met vijf verdieren door 
Peeter Govers en met vijf verdieren door Peeter Van Eijnde andermaal door mij notaris 
opegroepen zijnde is hetzelfde bij 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut verbleven aan Peeter 
Van Eijnde voor de voorzegde som en verdieren. 
 
Aldus absoluut verkocht en deze condities bij stokslag gesloten, ter presentie van Jan Baptist 
Verboven en Jan Van Gheel als getuigen.  
 
Inliggende losse folio’s (onkosten nota’s van de begrafenis Adriaen Matthijs): 
 
Ik ondergeschreven bekenne ontfangen te hebben uijt handen van Guilielmus Hofkens de 
somme van 9 – 0 – 0 van uijvaert koeken van de uitvaert van Adriaen Mattijs waer van ik 
bekenne voldaen te sijn desen 6 september 1789. Martinus Godefridus Verellen backer. 
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Den ondergeschreven bekennen ontfangen te hebben uijt handen van Mertinus Verstappen 
de somme van drij guldens van een maeken van een kisten voor Adriaen Mattijs in’t jaer 
1789, Adriaen Van Lommel. 
 
Ontfangen van Mertinus Verstappen als erfgenaem van Adriaen Matthijs de somme van 
dertien guldens en vijf stuivers voor geleverd bier voor ’t uijtvaert van den overleden Adriaen 
Matthijs. Actum den 13 september 1789. dico 13 - 5 - 0 P. De Smedt. 
 
Ick ondergeschrevene bekenne ontfangen te hebben de somme van acht guldens vijftien 
stuivers uijt handen van Guiliemus Hoefkens en Martinus Verstappen in voldoening van 
gelevert was licht tot waslicht van overleden Adriaen Matthijs. Actum den 5 september 1789 
G. Verelst coster in Oolen 
 
Akte N°            7 september 1789 
 
Condities en voorwaarden op en achtervolgens de erfgenamen wijlen Adriaen Mattheijs en 
Catharina Laenen naar voorgaande zondagse kerkgeboden op heden den 7de september 
1789 publiekelijk aan de meestbiedende zullen te koop presenteren de hier na te specifiëren 
erfgoederen. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Aldus zijn deze condities publiekelijk voorgelezen binnen Oosterwijk ten huize van baes Van 
Reusel, present de kopers en hun borgen met meer andere omstaanders als getuigen. In 
conformiteit van de voorstaande condities en hetgene nabeschreven werd te koop gesteld 
zeker huis met den hof, schuur en schobbe zo en gelijk hetzelfde gestaan en gelegen is tot 
Oosterwijk onder Tongerlo ter plaatse genaamd “ decks eijnde “. Palende oost Jan Heijns 
nomine uxoris, zuid de straat, west Hendrick Govers en noord dezelfde. Reserveerden 
comparanten den appelboom staande in den hof achter de kelder en heeft daarvan den 
handslag ontvangen voor de som van twee honderd en vier en vijftig guldens, Adriaen Doos 
en verklaarde daarop te stellen toen hoogen, present J. Fr. Wuijts en Jan Doos. 
 
Ten tweede zo werd te koop gesteld zeker perceel beemd genaamd “ de wimpe “ groot een 
half bunder salvo justo, gelegen onder Oevel. Palende oost Adriaen Gastmans, zuid de 
weduwe Peetermans, west Cornelis Verachtert en noord de Wimpestraat en heeft daarvan 
na langdurige roepen den handslag ontvangen Cornelis Verachtert inwoner van Oevel voor 
de som van twee honderd en veertig guldens en verklaarde daarop te stellen tien hoogen of 
verdieren, present J. Fr. Wuijts en Franciscus Vermeulen. Op heden den 27ste september 
1789 compareerde Jan Mertens en verklaarde op de voorstaande koop genaamd “ de 
wimpe “ alsnog tien hoogen bij te stellen. 
 
Ten derden werd te koop gesteld zeker perceel land groot salvo justo een half bunder 
gelegen tot Oosterwijk onder Westerlo. Palende oost Amand Helsen, zuid dezelfde en 
Guilliam Cuijpers, west Jan Van Nuten en noord dezelfde. Heeft daarvan den handslag 
ontvangen voor de som van drie honderd en dertig guldens Adrianus Cuijpers en 
verklaarde daarop te stellen achttien hoogen of verdieren, present J. Fr. Wuijts en Jan Dioos. 
 
Ten vierden werd te koop gesteld zeker perceel beemd, groot een zille salvo justo, gelegen 
tot Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost Jan Van Nuten, zuid Amand Helsen, west Jan 
Van Nuten en noord de erfgenamen Guilleam Mattheijs. Heeft daarvan den handslag 
ontvangen Martinus Dils voor de som van honderd en dertig guldens en verklaarde daarop 
te stellen vijf hoogen, present Jan Dioos en J. F. Wuijts Dezelfde dag compareerde Jan Van 
Nuten en verklaard op de voorzegde koop alsnog tien hoogen bij te stellen.  
 
Op heden den 6de oktober 1789 den eerste koop ingenomen door Adriaen Doos voor de 
som van twee honderd vier en vijftig guldens en tien verdieren andermaal door mij notaris 
opgeroepen zijnde ten einde van absolute verkoop is dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 
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3de stokslag verbleven zonder verdere verhoging aan Adriaen Doos. Op heden ten dage als 
de voorzegde tweeden koop waarvan den handslag heeft ontvangen Cornelis Verachtert 
voor de som van twee honderd en veertig guldens en tien verdieren en welke koop werd 
verhoogd met tien verdieren door Jan Mertens, andermaal door mij notaris opgeroepen 
zijnde is dezelfde bij 1ste, 2d en 3de stokslag absoluut verbleven aan Jan Mertens 
voornoemd.  
 
Op datum voorzegt den derden koop waarvan den handslag heeft ontvangen Adriaen 
Kuijpers voor de som van drie honderd en dertig guldens en achttien verdieren andermaal 
door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde bij 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut verbleven 
voor de som en verdieren als voor. Op heden datum voor de vierde koop waarvan den 
handslag heeft ontvangen Marten Dils voor de som van honderd en dertig guldens en vijf 
verdieren, ook verhoogd door Jan Van Nuten met tien bijgestelde hoogen, andermaal door 
mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde bij 1ste, 2de en 3de stokslag verbleven aan Jan Van 
Nuten. 
 
Aldus absolutelijk verkocht en deze condities met den stokslag gesloten, present Jan Bapt. 
Verboven en Jan Van Gheel ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            13 oktober 1789 
 
Op heden den 13de oktober 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Fr. 
Deckx als last en procuratie hebbende van Maria Laenen en Catharina Lenaerts. Item 
Joannes Lenaerts. Item Maria Lenaerts bijgestaan met Franciscus Berens haar man. 
Item Anna Catharina Lenaerts ten deze bijgestaan met (Gommarus) Joannes Brants haar 
man. Item Gommer en Anthoon Lenaerts zo voor hunzelf als in kwaliteit van voogden over 
de kinderen van wijlen Hendrick Lenaerts en Franscois Lenaerts. De comparanten 
respectievelijke inwoners van Meerhout, Gestel, Nijlen en Herenthout, allen erfgenamen 
wijlen Catharina Laenen. 
 
Welke comparanten verklaarden onherroepelijk mits deze te constitueren ... en toonders 
dezer om te gaan en te compareren voor Schout en schepenen van Tongerlo, meijer en 
Laeten van den Leenhove van Averbode tot Oosterwijk en elders nodig, teneinde van in hun 
constituanten naam en van ’t hunnen ’t wege in ’s Heeren handen te doen de opdracht van 
zeker huis, schuur, stal, hof en binnenblok, gestaan en gelegen op “ het beeckeijnde “ 
(deckseijnde) tot Oosterwijk, te samen groot omtrent zes zillen. Palende oost Jan Van 
Opstal, zuid Jan Grootejans, west en noord de straat.  
 
Om daarin te goeden, vestigen en erven naar recht en stijle der bank gerekwireerd Jan Van 
Opstal inwoner van Deckseijnde in de voegen dan voorzegde Jan Van Opstal de gemelde 
huizinge met de edifitien en aan gelegen erven en binnenblok bij koop heeft verkregen 
tegens de constituanten en aan hem als laatste hooger is verbleven voor de som van 
negenhonderd drie en vijftig guldens en vijf stuivers. Aldus gedaan en gepasseerd, ter 
presentie van den heer P. M. Soeten en J. Fr. Wuijts als getuigen. Akte ondertekend door: 
Gommarus Brans, Anthonius Lenaerts, Martinus Verstappen, Gommarus Lenaerts, 
Walterus Hufkens, Guilielmus Hufkens, Peeter Hufkens, Maria Laenen ... 
 
Akte N°            13 oktober 1789 
 
Op heden den 13de oktober voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Sr. Dox 
als last en procuratie hebbende van Maria Laenen en Catharina Lenaerts bijgestaan met 
Franciscus Berens haar man. Item Anna Catharina Lenaerts ten deze bijgestaan met 
Gommer Brants haar man. Item Gommer Lenaerts en Anthoon Lenaerts zo voor hun 
zelve als in kwaliteit van voogden over de kinderen van wijlen Hendrick Lenaerts en 
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Franciscus Lenaerts de comparanten respectievelijk inwoners van Meerhout Gestel, Nijlen 
en Herenhout, allen erfgenamen wijlen Catharina Laenen. 
 
Welke constituanten verklaarden onherroepelijk bij deze te constitueren ... voor den heer 
drossaard en schepenen der vrijheid van Geel om in constituanten naam in ’s heeren 
handen te doen de opdracht van zeker perceel beemd, groot een half derdel salvo justo, 
gelegen op “ het voorste geruijm “ onder Geel. Palende oost Peeter Verreckt nomine 
uxoris, zuid den loop, west Jan Van Doninck met de wederhelft en noord de rivier de Nethe. 
Aldus gedaan in hetgene voorschreven wel en wettelijk te goeden, vestigen en erven naar 
recht en stijl der Bank en gerekwireerd Jan Baptist Bruers inwoner van ILLe Oosterwijk, in 
der voegen den voorzegde Jan Bapt. Bruers het gemelde perceel beemd bij koop heeft 
verkregen als laatste hooger. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van den heer P. M. Soeten en J. Fr. Wuijts 
 
Akte N°            13 oktober 1789 
 
Op heden den 13de oktober compareerde voor mij notaris en getuigen nagenoemd, 
Elisabeth Matthijs ten deze bijgestaan door Marten Verstappen haar man. Item Joseph 
Hufkens, Peeter Hufkens, Walterus Hufkens en Guillielmus Hufkens zo voor hun zelve 
als hun sterkmakende voor hun broer Hendrick Hufkens en hun zuster Joanna Hufkens 
allen kinderen van wijlen Peeter Hufkens en Maria Mattheijs. Item de voorzegde Walterus 
Hufkens op last en procuratie hebbende van Peeter Jan Matteijs inwoner van Borgerhout, 
zoon van wijlen Joseph Mattheijs. 
 
Welke comparanten verklaarden onherroepelijk mits deze te constitueren ... en alle toonders 
deze copie om te gaan en te compareren voor Schout en schepenen van Tongerlo om in hun 
naam te doen opdracht van zeker perceel beemd, groot een zille salvo justo, gelegen tot 
Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost Jan Van Nuten, zuid Amand Helsen, west Jan Van 
Nuten en noord de erfgenamen Guilleam Mattheijs om des gedaan daarin wettelijk te 
goeden, vestigen en erven naar recht en stijl der Bank, gerekwireerd Jan Van Nuten en 
Dimphna Dils gehuwden en inwoners van Oosterwijk in de voegen dat Jan Van Nuten het 
gemelde perceel bij koop heeft verkregen en aan hem verbleven als laatste hooger. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van de heer P. M. Soeten en J. Fr. Wuijts als 
getuigen. 
 
Akte N°            13 oktober 1789 
 
Op heden den 13de oktober 1789 voor mij notaris en getuigen compareerden Elisabeth 
Mattheijs ten deze bijgestaan van Marten Verstappen haar man. Joseph Hufkens, Peeter 
Hufkens, Walterus Hufkens en Guillielmus Hufkens zo voor hun zelve als zich 
sterkmakende voor hun broer Hendrick Hufkens en hun zuster Joanna Hufkens allen 
kinderen wijlen Peeter Hufkens en Maria Mattheijs ook als last en procuratie hebbende van 
Peeter Mattheijs en Jan Mattheijs inwoner van Borgerhout zoon van wijlen Joseph 
Mattheijs. Item Sr. Dockx als last en procuratie hebbende van Maria Laenen en Catharina 
Lenaerts bijgestaan met Franciscus Berens haar man. Item Anna Catharina Lenaerts ten 
deze bijgestaan met Gommer Brants. Item Gommer Lenaerts en Anthoon Lenaerts voor 
hun zelf in kwaliteit van voogden over de kinderen van wijlen Hendrick Lenaerts en Francis 
Lenaerts De comparanten respectievelijk inwoners van Meerhout Gestel, Nijlen en 
Herenthout, allen erfgenamen van wijlen Catharina Laenen en Adriaen Mattheijs.  
 
Welke comparanten verklaarden onherroepelijk mits deze te constitueren ... om te gaan en 
te compareren voor de meijer en schepenen van Oevel ten einde om in hun naam en van ’t 
hunne wege in ’s heeren handen te doen opdracht van zeker perceel beemd genaamd “ de 
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wimpe “ gelegen onder Oevel, groot een half bunder. Om des gedaan wel en wettelijk te 
goeden, vestigen en erven, gerekwireerd Joannes Mertens inwoner van Oevel die hetzelfde 
perceel verkregen heeft bij koop als laatste hooger. Aldus gedaan en gepasseerd ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en de heer P. M. Soeten. 
 
Akte N°            13 oktober 1789 
 
Op heden den 13de oktober 1789 voor mij notaris en getuigen compareerden Elisabeth 
Mattheijs ten deze bijgestaan van Marten Verstappen haar man. Joseph Hufkens, Peeter 
Hufkens, Walterus Hufkens en Guillielmus Hufkens zo voor hun zelve als zich 
sterkmakende voor hun broer Hendrick Hufkens en hun zuster Joanna Hufkens allen 
kinderen wijlen Peeter Hufkens en Maria Mattheijs ook als last en procuratie hebbende van 
Peeter Mattheijs en Jan Mattheijs inwoner van Borgerhout zoon van wijlen Joseph 
Mattheijs.  
 
Welke comparanten verklaarden onherroepelijk mits deze te constitueren ... om te gaan en 
te compareren voor drossaard en schepenen van Westerlo ten einde om in hun naam en van 
’t hunne wege in ’s heeren handen te doen opdracht van zeker perceel land, groot een half 
bunder gelegen tot Oosterwijk onder Westerlo. Palende oost Amandus Helsen, zuid dezelfde 
en Guilliam Cuijpers, west Jan Van Nuten en noord dezelfde en de erfgenamen Guilliam 
Mattheijs. Om des gedaan wel en wettelijk te goeden, vestigen en erven, gerekwireerd 
Adrianus Cuijpers, Guillielmus Cuijpers en Anna Maria Cuijpers die hetzelfde perceel 
verkregen hebben bij koop als laatste hooger. Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie 
van J. Fr. Wuijts en P. M. Soeten. 
 
Den ondergetekende verklaarde dat hij den koop van zeker perceel land groot omtrent een 
half bunder van de erfgenamen Adriaen Matthijs gekocht mede gedaan heeft ten behoeve 
van zijne zuster Anna Maria Cuijpers en zijn broer Guilielmus Cuijpers consenterende dat 
dezelfde beneffens hem zullen worden gegoed, en geërfd, constituerende zijnen broer om in 
zijnen naam en ziel te doen den eed, de non amortisatione, gelovende te houden voor goed, 
vast en van waarde alle ’t gene uit kracht dezer hier inne zal worden gedaan en verricht. 
Actum 7 september 1789. 
 
Akte N°            13 oktober 1789 
 
Op heden den 13de oktober 1789 voor mij notaris en getuigen compareerden Elisabeth 
Mattheijs ten deze bijgestaan van Marten Verstappen haar man. Joseph Hufkens, Peeter 
Hufkens, Walterus Hufkens en Guillielmus Hufkens zo voor hun zelve als zich 
sterkmakende voor hun broer Hendrick Hufkens en hun zuster Joanna Hufkens allen 
kinderen wijlen Peeter Hufkens en Maria Mattheijs ook als last en procuratie hebbende van 
Peeter Mattheijs en Jan Mattheijs inwoner van Borgerhout zoon van wijlen Joseph 
Mattheijs. etc. (zie voorgaande akten). 
 
Welke comparanten verklaarden onherroepelijk mits deze te constitueren ... om te gaan en 
te compareren voor meijer en Laten van den Laathove van Averbode tot Oosterwijk ten 
einde om in hun naam en van ’t hunne wege in ’s heeren handen te doen opdracht van zeker 
perceel huis met den hof, schuur en schobbe te samen groot omtrent 25 roeden, gestaan en 
gelegen op “ het Deckxeijnde “ tot Oosterwijk. Palende oost Jan Heijns nomine uxoris, zuid 
de straat, west Hendrick Govers en noord dezelfde om hierin wettelijk te goeden, vestigen en 
erven gerekwireerd Adriaen Dioos inwoner van ILLe Tongerlo, in de voegen dat dezelfde 
Adriaen het gezegde huis cum annexis heeft verkregen als koper en laatste hooger.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd, ter presentie van J. Fr. Wuijts en De Heer P. M. Soeten. 
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Akte N°            19 oktober 1789 
 
Op heden den 19de oktober 1789 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Martinus Verstappen in huwelijk met Elisabeth Mattheijs welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben uit handen van Meester Jacobus Willems en Theresia Du Rijbreu 
ingezetenen van Noorderwijk, een som van honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker huis met schuur, satl en aangelegen hof 
samen groot omtrent de vijf en twintig roeden gestaan en gelegen op het Deckseijnde  
zeker perceel dries groot 150 roeden gelegen tot Oosterwijk. Oost de straat, zuid ... (leeg), 
west Peeter Van Den Beulke en noord Peeter Michiels. Aldus gedaan en gepasseerd, ter 
presentie van Joseph Wouters en J. Fr. Wuijts. 
 
Akte N°           8 november 1789 
 
Op heden den 8ste november 1789 compareerde Sebastiaen Boers in huwelijk met Dimpna 
Van Kerckhoven inwoners van ILLe jurisdictie van Tongerlo, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben van Adriaen Dioos Janssone een som van honderd guldens courant. 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel land, groot salvo justo drie zillen gelegen 
tot ILLe. Palende oost Peeter De Ceuster, zuid Sr. Mortelmans, west Jan Van De Poel en 
noord een veldstraatje. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. 
Wijts en Martinus Meeus als getuigen.  
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Akte N°            17 januari 1790 
 
Op heden den 17de januari 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Heijlen, Peeter Bellens en Michiel Heijlen respectieve inwoners van Noorderwijk, Oevel en 
Olen, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Guilliam Mens, present en 
de huur accepterende zeker perceel erve gelegen tot Meeren onder Olen, groot omtrent de 
zeven zillen. Palende oost Adriaen Bellens, zuid de straat, west Machiel Heijlen en noord 
Peeter Verboven en anderen en dat voor een termijn van zes jaar en voor de kwantieit van 
veertien veertelen koren en op volgende condities te weten: ... volgen de verhuur 
voorwaarden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Haseldonckx 
en Amand Douwen als getuigen. 
 
Akte N°            23 januari 1790 
 
Op heden den 23ste januari 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Franciscus Van Eeckhout en Dimpna Van Hout beiden gehuwden en ingezetenen van 
Wiekevorst, welke comparanten verklaarden onherroepelijk mits deze te constitueren ... om 
te gaan en te compareren voor meijer en schepenen van Wiekevorst om in hun naam in ‘s 
heeren handen te doen opdracht van zeker huis met den hof en de aangelegen erven, 
gestaan en gelegen alhier in den dorpscirkel van Wiekevorst. Palende oost Peeter Heijlen en 
het gemeente huis, zuid de straat op plein west Franciscus Van Den Bulkcke en noord den 
zelfde, om des gedaan wel en wettelijk te goeden, vestigen en erven gerekwireerd Joannes 
Andreas Van Noten inwoner van Wiekevorst die het gemelde huis bij koop heeft verkregen 
als laatste hooger. 
 
Comparanten hebben de som van 1732 guldens en tien stuivers ontvangen van de koper en 
zijn daarmede voldaan. Aldus gedaan en gepasseerd, present Josephus Luijten en notaris A. 
J. Ceulemans. 
 
Akte N°             6 maart 1790 
 
Op heden den 6de maart 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Jan 
Douwen in huwelijk met Anna Gebruers inwoners van Oosterwijk Tongerlo. Franciscus 
Douwen en Anna Douwen inwoners van Noorderwijk, welke comparanten bekenden 
verkocht te hebben aan Norbertus Pauwels in huwelijk met Joanna Maria Bogaerts 
inwoners van Zoerle Westerlo, de juiste helft van zeker perceel hooiwas gelegen onder 
Zoerle Parwijs, waarvan de wederhelft aan den voorzegde Norbertus Pauwels is 
competerende. Groot in’t geheel drie zillen salvo justo. Palende in’t geheel oost Henri 
Henrotte, zuid “ de geuvenlaek “, west Adriaen Peeters en noord Emanuel Verlinden en 
anderen, om en mits een som van drie honderd en vijftien guldens courant.  
 
De comparanten hadden het gemelde perceel in bezit gekregen uit den hoofde van hun 
vader wijlen Peeter Douwen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van 
mij notaris, ter presentie van Joannes Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx als getuigen. 
 
Akte N°            7 maart 1790 
 
Op heden den 7de maart 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Peeter 
De Bie in huwelijk met Anna Catharina Wuijts inwoners van ILLe onder Tongerlo, welke 
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comparant bekende ontvangen te hebben van Emanuel Turelinckx gehuwd met Theresia 
Vennekens inwoners van Oevel een som van twee honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen alhier tot Doeffen onder Olen 
groot een half bunder genaamd “ de vlijemuijs “. Palende oost Henrick Baeten, zuid Marten 
Caers weduwe, west Adriaen Van Reusel en noord Peeter De Ceuster. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, present Peeter Hoes en J. Fr. 
Wuijts als getuigen ten deze aanzocht. 
 
De voorstaande obligatie van twee honderd guldens is aan Emanuel Turelinckx door 
Peeter De Bie gerestitueerd en gekweten met den intrest tot op heden deze datum en 
consenteerde den ondergeschrevene al volgens in de cassatie. 7 januari 1796. Emanuel 
Turelinckx. 
 
Akte N°            9 maart 1790 
 
Op heden den 9de maart 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Adriaen Boeckx in huwelijk met Catharina Blerinckx inwoners van ILLe Oosterwijk, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben van Meester Jacobus Willems en Maria 
Theresia De Rubreu gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk een som van honderd 
vijftig guldens courant.  
 
Comparant stelde speciaal tot pand en hypotheek zeker zijn comparant kindsgedeelte op 
hem met het afsterven van wijlen zijn moeder beneffens zijn twee zusters gesuccedeerd en 
onder hun tot hiertoe onverdeeld, gelegen alles tot ILLe Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van J. Fr. Wuijts en Marten 
Ble(i)rinckx als getuigen. 
 
Akte N°            16 maart 1790 
 
Den eersten notaris ten deze aanzocht zal zich uit den naam van den ondergechrevene 
vervoegen en transporteren aan de persoon van Guilielmus Geenkens jongman en inwoner 
van Lille en aan dezelfde voor en in de naam van hem ondergetekende afvragen of hij 
verstaan zijnen zoon Jacobus Struijfs te indemsureren over alle kosten, schaden, pijnen, 
smarten door hem geleden en te leiden ter oorzaak van hem bij middel van met een glas 
zijne oog te hebben uitgeslagen en verder of hij verstaat over het voorzegde verloren lid, 
hem ’t zijner genoegen daarover schadeloos te stellen, met een aanzegging dat hij 
ondergeschrevene in geval van geen prompte voldoening aan hetgene voorzegt ten laste 
van hem Guilielmus Geenkens daarover zal doceren daar en alzo levert copije des 
aanzoek ter zijnen kosten en van U wedervaren. Actum Olen 16 maart 1790 ... Jan Struijf. 
 
Op den 16de maart 1790 heb ik ondergeschreven notaris bij den Soevereine Raad van 
Brabant geadmitteerd binnen het graafschap Olen uit kracht der voorstaande commissie mij 
getransporteerd en vervoegd beneffens den persoon van Guillielmus Gentkens ter zijne 
woonhuis binnen het dorp van Lille en aan dezelfde na prelecture der voorzegde commissie 
gedaan afvragende daar in vermeld welke mij geantwoord in terminus “ik ben al menig 
schoon pistool (geldwaarde) daer over kwijt aen den officier, heeft Struijf recht dat hij mij hier 
komt vinden, ik zal hem de wacht staen“. Over welk antwoord als geenszins satisfactoir in al 
mijn afvragingen tegens den voorzegde Guilielmus Gentkens uit den naam van mijn 
comiteit heeft geprotesteerd is in mijn commissie hier voorstaande. Present J. De Bakker 
borgemeester der stad Herentals. 
 
Conferentie en stellen commissie      0 – 12 
Exploiet en stellen van relaes      0 – 12 
Naer Lil afstand 2 ½ uren       3 
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Aldaer moeten verblijven mits absentie van Gentkens 3 uren 1 – 16 
Zegel           9 – ½ 
 
Akte N°            21 maart 1790 
 
Op heden den 21ste maart 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Marten Daems in huwelijk met Maria Elisabeth Dils inwoners van Damseinde welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Geerard De Winter inwoner van 
Noorderwijk, een som van honderd guldens courant. Comparant stelde speciaal tot pand zijn 
comparants kindsgedeelte. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Franciscus Douwen als getuigen. 
 
Akte N°            24 maart 1790 
 
Op heden den 24ste maart 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Goossens en Elisabeth Vermeerbergen gehuwden en ingezetenen van Olen onder 
Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter 
Vermeerbergen in huwelijk met Elisabeth Van Passel ingezetenen van Noorderwijk, een 
som van honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker hun comparant huis met aangelegen erven, 
gestaan en gelegen alhier tot Olen onder Tongerlo. Palende oost Michiel Wilms zuid Sr. 
Schmitz nomine uxoris, west dezelfde en noord Catharina Heijns. Actum binnen Olen, op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van Guilliam Van Passel en Peeter Vervoort als 
getuigen. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Elisabeth 
Vermeerbergen weduwe Jan Goossens en de voogden over haar kind, de voorstaande 
kapitale som van honderd guldens met den intrest tot op heden, consenterende mits deze in 
de cassatie. 7 november 1795. Peeter Vermeerbergen. 
 
Akte N°            25 april 1790 
 
Op heden den 25ste april 1790, voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Douwen inwoner van Oosterwijk, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn 
comparants huis, schuur, stal en aangelegen landerijen, heiden en weiden, gestaan en 
gelegen tot Oosterwijk zo en gelijk hij comparant in gebruik heeft, behoudelijk dat hij 
comparant aan hem reserveerde acht gewenten in het binnenblok, bezaaid met koren. Item 
een perceel land genaamd “ den honinck “. Item een perceel weide “ den ritbempt “. Item 
de weide aan “ de busselen “. Item het schob en tot slot de heide actueel bezaaid ... ook de 
erve gelegen tegen het schob actueel staande met raepsaet en dat aan Francisus Cauters 
en Anna Maria Faes gehuwden ten deze present en alzo de huur accepterende om en mits 
een som van dertig guldens in voorlijf en zestien veertelen koren Mechelse maat jaarlijks. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx als getuigen. Na voorstaande condities stelde Gommarus 
Cauters zich hiervoor de jaarlijks te verschijnen huurkosten als borg te stellen. 
 
Akte N°            11 mei 1790 
 
Op heden den 11de mei 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Maria 
Catharina Heijlen weduwe van wijlen Adriaen Peeters en nu in huwelijk met Adriaen Van 
Dijck en van deze bijgestaan, item Henricus Vloebergs in huwelijk met Maria Anna 
Peeters, welke comparanten bekenden opnieuw verhuurd te hebben aan Peeter Heijlen 
zeker behuisde stede met stal en schuur, landen, weiden en beemden immers zo dezelfde 
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huurder de gemelde goederen in gebruik heeft, voor een termijn van zes jaar ... en voor de 
som van negentig guldens in voorlijf jaarlijks en veertig veertelen en een half jaarlijks te 
betalen volgens spijker van Lier. 
 
De verhuurders reserveren seker parcheel hijde groot een zille genaemt “ de berthijde “ en 
een pacheel bempt op “ de haert “ ... Huerlinck sal moeten betaelen den chijns of besetting 
aen de kercke St. Gommari tot Herenthout ... Heurlinck sal mogen slaegen jaerlijcx vijf 
roeden rusch te weten twee roeden in “ den kwaeden bempt “ en drij naer geliefte der 
verhuerders mits mestende de baenen ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present Jan Heijlen en P. De Smedt als getuigen 
ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            17 mei 1790 
 
Op heden den 17de mei 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden (Jan) 
Franciscus Peeters weduwnaar Anna Catharina Mertens inwoner van Broekhoven onder 
Noorderwijk, welke comparant met consent van Jan Baptist Van Der Linden ingezetene 
van Wiekevorst, toeziender over de wezen van de voorzegde Franciscus Peeters alhier 
present, ook met consent van Henrick Mertens voogd over dezelfde wezen bekenden 
ontvangen te hebben uit handen van Marten Lijsen in kwaliteit van Armmeester van 
Noorderwijk met consent van den eerwaarde heer pastoor aldaar, ook ten overstaan van P. 
Daems en P. J. Struijf schepenen, een som van honderd vijftig guldens courant. 
 
Voor welke kapitaal met intrest hij comparant verbindende zijn persoon en goederen, 
roerende en onroerende waar en op welke plaats deze zouden gelegen zijn. Compareerde 
ten deze mede den voorzegde Jan Baptist Van Der Linden welke verklaarde zicht te stellen 
als borg principaal voor de voorzegde som. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Noorderwijk, present Peeter Verheijen en Jan Bapt. Peeters als getuigen. 
 
Akte N°            26 mei 1790 
 
Op heden den 26ste mei 1790 voor mij notaris en getuigen compareerde Maria Helsen ten 
deze bijgestaan van Peeter Van Thielen haar man, inwoners van Herentals op “ ’t klijn 
gend “, welke comparante verklaarde verkocht te hebben en in volle erfdom overgezet te 
hebben aan Guilliam Helsen en Theresia Helsen gehuwden en ingezetenen van Gelindel 
onder Westerlo, de juiste helft van zeker perceel land gelegen tot Strateneinde onder 
Westerlo, groot in’t geheel honderd vijftig roeden. Palende oost den eerste comparante, zuid 
de weduwe Marten Soeten, west de weduwe Marten Helsen en noord de veldstraat.  
 
Op de comparante en den acceptants vrouw verstorven bij de dood van wijlen de begijn 
Anna Elisabeth Helsen en dat om en mits een som van honderd en veertig guldens 
courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Goossens en 
Adriaen Thoremans als getuigen. 
 
Akte N°            27 mei 1790 
 
Op heden 27 mei 1790 voor mij notaris en getuigen onder genoemd compareerde 
Gommarus De Kepper oud omtrent 73 jaar inwoner van Olen, welke comparant verklaarde 
ter rekwisitie van Sr. P. De Smedt gehuwd met Dijmphna Huijsmans dat hij ten jare 1745 
van des rekwirants vrouwe moeder in huur heeft aangenomen zekere herberg genaamd  
“ den Keijzer “ gestaan tot Olen met de landerijen daaraan annex en onder andere zeker 
perceel erve of kwebbe genaamd “ de brande “ gelegen onder Geel. Dat hij comparant 
gedurende zijn gemelde huur gedefructueerd en gekapt heeft zonder iemands stoornis het 
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hout aan de voorzegde kwebbe wassende westwaarts, naast de erve competerende als nu 
de erfgenamen Jan Mols. 
 
Compareerde ten deze mede Guilliam Peeters actueel wonende onder Noorderwijk ter 
rekwisitie als voor, verklarende dat hij ten jare 1762 de voorzegde goederen in huur heeft 
aangenomen en insgelijks gedurende zijn huur het hout aan het gemelde perceel kwebbe 
westwaarts wassende vredelijk en zonder contradictie van iemand ter wereld heeft gekapt en 
naar huis gevoerd.  
 
Verklarende zij comparanten deze te hebben verleden in faveur van justitie enkel om van de 
oprechte waarheid te getuigen. Actum binnen Olen, present Adriaen Heijlen en Jan Wouters 
als getuigen. 
 
Akte N°            28 mei 1790 
 
Op heden den 28ste mei 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Adriaen Heijlen gehuwd met Elisabeth Van Dijck inwoners van Herenthout op “ den 
uijlenberg “, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist 
Naulaerts in huwelijk met Anna Rondiau ook inwoners van Herenthout een som van drie 
honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel dries genaamd “ het venneke “ groot 
omtrent een half bunder onder Herenthout, aan de Pauwelstraat. Palende oost Catharina 
Wilms, zuid de erfgenamen Adriaen Brants, west dezelfde en noord de Pauwelstraat. Item 
een perceel weide groot een zille, gelegen onder Herenthout. Palende oost de erfgenamen 
Elisabeth Vranckx, zuid zijn eigendom, west de erfgenamen Peeter Bossaerts en noord zijn 
eigendom. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Jan Hasendonckx als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            12 juni 1790 
 
Condities en voorwaarden achtervolgens dewelke Jan Baptist Tessens op heden den 12de 
juni 1790 aan de meestbiedende te koop zal presenteren de goederen hierna te specifiëren 
in hun kwaliteit, situatie en aanpalenden. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Op de voorzegde condities werd ten eerste te koop gesteld zeker perceel erve genaamd  
“ den bruel “ groot salvo justo vier honderd en twintig roeden. Palende oost de straat op 
Herentals, zuid de Kerne straat, west P. De Smedt en noord Jan Bapt. Roosbroeckx. Dit 
perceel op last van veertien stuivers en drie oorden zeven mijten en een achtste chijns 
jaarlijks aan de heer graaf van Olen en tot dien zes kwartier rogge aan de kerk alhier. Heeft 
hiervan na langdurige roepen den handslag ontvangen Adrianus Bellens voor de som van 
twaalf honderd en twintig guldens en verklaarde daarop te stellen veertig verdieren, present 
P. De Smedt senior en P. De Smedt junior. Dezelfde dag stelde dezelfde Adrianus Bellens 
alsnog tien verdieren bij. 
 
Ten tweede werd te koop gesteld zeker huis met bakhuis en hof, groot samen salvo justo 
dertig roeden, gestaan en gelegen alhier in het dorp van Olen en zijnde Vrij Govaertsgoed. 
Palende oost Henrick De Backer, zuid de erfgenamen Maria Anna Antonis, west Jan 
Verbiest en noord de straat. Hetzelfde huis en grond is belast met een oord en twaalf mijten 
aan den graaf alhier, en heeft daarvan na oproepen den handslag ontvangen Adrianus 
Bellens voor de som van vijftien honderd en zestig guldens en verklaarde daarop te stellen 
vijftig verdieren, ter presentie van den heer secretaris Soeten en P. De Smedt senior. Op 
heden 27juni 1790 compareerde Jan Verboven en verklaarde op den tweede koop zijnde 
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het huis cum annexis alsnog te stellen vijf verdieren, present Franciscus Heijns en H. 
Verhaert. 
 
Op heden den 28ste juni 1790 den eerste koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde 
is dezelfde bij 1ste, 2de en 3de stokslag absolutelijk en zonder verdere verhoging gebleven aan 
Adriaen Bellens. Item den tweede koop andermaal opgeroepen zijnde door mij notaris is 
dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag en het stellen van een verdier, verbleven 
aan Adriaen Bellens. Aldus absolutelijk verkocht en deze condities met de stokslag 
gesloten, ter presentie van Jan Verboven en P. Fr. Mertens. 
 
Inliggende folio: 
De ondergeschreven Maria Dijmphna Van Hove verklaert mits deezen gecommitteert te 
hebben haeren man Jan Baptist Tessens ten eijnde absolutelijk te verkoopen hunne 
goederen gelegen tot Oolen, bestaende in een huijs cum annexis en in een bunder land, met 
macht op de penningen onder zijne quittantie te ontfangen en daer over procuratie tot 
goedenis te verleijden ... Actum Herenthout 28 junij 1790 
 
Akte N°            24 juni 1790 
 
Op heden den 24ste juni 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde Peeter 
Heijlen gehuwd met Anna Theresia Daems inwoners van Morkhoven, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Heijlen in huwelijk met Maria 
Catharina Van Uijtsel ingezetenen van Noorderwijk, een som van twee honderd guldens 
courant. 
 
Hij comparant rentgelder stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het heij 
eussel “ gelegen op de Groenstraat onder Morkhoven, groot salvo justo een half bunder. 
Palende oost de erfgenamen Elisabeth Van Dijck, zuid dezelfde, west de straat en noord den 
waterloop. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present J. Fr. Wuijts en Jan Baptist 
Ooms als getuigen. 
 
Akte N°            28 juni 1790 
 
Op heden den 28ste juni 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Joannes Baptista Tessens inwoner van Herenthout in huwelijk met Maria Dimphna Van 
Hove welke comparant verklaarde onherroepelijk te constitueren ... en alle toonders dezer 
om te compareren voor d’officie en schepenen van Olen ten einde aldaar in des comparants 
vrouwe naam te doen opdracht van zeker perceel erve gelegen alhier tot Olen, groot salvo 
justo vier honderd twintig roeden genaamd “ den bruel “. Item van zeker huis en grond, groot 
salvo justo dertig roeden ... om des gedaan daarin wel en wettelijk te goeden, vestigen en 
erven Adrianus Bellens en Anna Catharina Peeters wettige gehuwden en ingezetenen 
van alhier ... welke goederen de voorzegde Adrianus Bellens heeft verkregen bij koop als 
laatste hooger. Actum binnen Olen, ter presentie van Jan Verboven en Peeter Fr. Mertens. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Bellens de 
som van zestien honderd twee en zeventig guldens op korting der koopsom hierin vermeld. 
Actum 28 juni 1790. Item alsnog ontvangen de som van dertien honderd en twintig guldens 
in volle voldoening. Actum 1 juli 1790. J. B. Tessens. 
 
Akte N°             12 juli 1790 
 
Op heden den 12de juli 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Juffrouw 
Anna Maria Helsen begijn op het begijnhof van Herentals, item Maria Dimphna Helsen 
zo voor haar zelf als schriftelijke procuratie hebbende van Sieur Jan Bapt. Haenen in 
huwelijk met Theresia Helsen wonende omtrent “ het steijne cruijs “ bij Mechelen, welke 
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comparanten in hun voorzegde kwaliteit verklaarden verhuurd te hebben zeker hun 
comparants huis, schuur, stal en verdere edifitien met de aangelegen landerijen, beemden, 
weiden en heiden zo en gelijk het aan dezelfde bij den acceptant actueel in huur wordt 
gebruikt, gestaan en gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo en dat aan Jan Van De Wouwer 
ten deze present die hetzelfde wederom opnieuw in huur heeft aangenomen om en mits een 
som van vijf en zeventig guldens courant in voorlijf en achttien veertelen koren jaarlijks, uit 
welke achttien veertelen Sieur Jan Bapt. Haenen moet vooruit trekken twee veertelen en 
een loop koren uit den hoofde van twee stukken land onder deze huur begrepen en jaarlijks 
drie loopen koren aan de kerk van Olen en bovendien te leveren zes veertelen boekweit, 
alles te betalen in handen van de verhuurders volgens het spijker der stad Lier. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Ferdinand Verstappen 
als getuigen. 
 
Den ondergeschreven J. B. Haenen verklaarde te ratificeren de voorzegde verhuur door zijn 
vrouwe zuster gedaan in faveur van Jan Van De Wouwer met verdere verklaring dat hij 
huurder zal mogen slagen drie roeden rus in ’t gebroekt en schadden in de heide voor 
provisie en zal alle materialen in het doen van reparaties als andersints moeten aanhalen 
zonder iets daar voor te korten. Actum 10 juli 1790. 
 
Inliggende folio: 
Den onderchreven bekenne content te sijn in allen het gene mijne vrouwe suster sal doen in 
het verhueren van huijs en landt. Actum Mechelen desen 6 julius 1790 Joannes Baptist 
Haenen. 
 
Akte N°             22 juli 1790 
 
Op heden 22 juli 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde Adriaen 
Stijnen ingezetene van Herentals in huwelijk met Anna Catharina De Visser, welke 
comparant verklaarde overgezet en getransporteerd te hebben aan den eerwaarde heer Jan 
Baptist Wouters priester en ingezetene van Herentals alzulke obligatoire rente van vier 
honderd guldens courant als dezelfde comparant is hebbende ten laste van Sr. Jan Baptist 
Heijlen secretaris tot Lichtaart en welke den comparant bij koop heeft verkregen tegen de 
erfgenamen wijlen Joseph Kreten en dat om en mits een som van gelijke vier honderd 
guldens welke den comparant alreeds heeft ontvangen zulks dat deze daar over is dienende 
voor kwitantie zonder van andere te moeten doceren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
de stad Herentals, ter presentie van den heer secretaris Thijs en Sr. Guilielmus Verluijten als 
getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            4 augustus 1790 
 
Op heden den 4de augustus 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Peeter Bulkens in huwelijk met Anna Elisabeth Dils inwoners van Olen welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Mr. Jacobus Wilms gehuwd met Theresia 
Du Rijbreu, inwoners van Noorderwijk, een som van twaalf honderd guldens courant. 
 
Voor welke kapitale som en intrest daarvan jaarlijks te vervallen, hij comparant is 
verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende waar en op welke plaats 
deze gelegen en bevonden zouden worden. Ten deze mede comparerende Jan Baptist Dils 
de vader van rentgelders vrouw, inwoner van Schobbroek jurisdictie van Westerlo, welke 
comparant verklaarde zicht te willen stellen als borg voor de voorzegde som en intrest. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Marten Bulkens en Jan Baptist 
Heijlen ingezetenen van Noorderwijk ten deze aanzocht. 
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Akte N°           10 augustus 1790 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Op heden den 10de augustus 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Adriaen Herremans en Dimphna Govers beiden gehuwden en ingezetenen van Oosterwijk 
onder Tongerlo, welke comparanten verklaarden bij deze geordonneerd te hebben deze 
tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

- Eerst beveelden zij dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde 
met een eerlijke uitvaart en begrafenis naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van al hun goederen, zo haafelijke als erfelijke, goud, zilver, gemunt en 
ongemunt ... en eerst disponerende van hun haafelijke goederen die zij aan elkaar 
hebben gemaakt in volle eigendom en aangaande de erfelijke goederen hebben zij 
testateuren ook aan elkaar gemaakt met de volle touchte en gebruik aan de laatst 
levende gedurende zijn leven en na de door van de laatst levende te gaan en 
succederen volgens landsrecht en coustumen lokaal ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            15 oktober 1790 
 
Op heden den 15de oktober 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Anthonius Tubax en Maria Anna Heijlen gehuwden en ingezetenen van Morkhoven, welke 
comparanten verklaarden opnieuw verhuurd te hebben aan Adriaen Van Dijck en Maria 
Catharina Heijlen gehuwden en alhier present die de nabeschreven huur accepteerden, te 
weten het huis met hof, brouwerij, stal en schuur en aangelegen erven, gestaan en gelegen 
in het dorp van Noorderwijk, genaamd “ De Swaene “ met de landerijen, weiden, heiden en 
beemden zo en gelijk zij huurders het actueel bewoonden en in huur bezitten en dat voor 
een termijn van zes eerstkomende jaren voor de som van honderd guldens in voorlijf en 
dertig veertelen koren jaarlijks te vergelden volgens het spijker van Mechelen. 
 
Dat heurlinck in’t afschijden zal moeten laeten en abondonneren in ledig lant seker parcheel 
dries gelegen aen “ den ridders berg “ en het blok daer de schuer op staet. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, present Mr. Jacobus Willems en Jan 
Baptist Heijlen als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            20 oktober 1790 
 
Op heden den 20ste oktober 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Martinus Pauwels in huwelijk met Elisabeth Swinnen inwoners van Geel, dezelfde 
comparant ten effecte nabeschreven behoorlijk gemachtigd van zijn voorzegde vrouw, welke 
comparant verklaarde van op den 12de dezer maand oktober op de navolgende condities 
verkocht en getransporteerd heeft aan Jan Heijlen inwoner van Rossum onder Noorderwijk 
alhier present en de koop accepterende van zeker perceel land gelegen tot Rossum 
jurisdictie van Noorderwijk, groot salvo justo twee honderd en twintig roeden, actueel in huur 
gebruikt wordende bij de weduwe Verhestraeten. Palende oost en noord Peeter Jan Struijfs 
zuid de baan en west Jan Prust, genaamd “ het galgenblock “ en zijnde deze koop 
geschied voor de som van drie honderd en twintig guldens courant. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van P. Fr. Wuijts en 
Jan Hasendonckx als getuigen. 
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Akte N°           2 november 1790 
 
Op heden en 2de november 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Adriaen Van Dijck en Maria Catharina Heijlen gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, 
welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Cornelius Heijlen in huwelijk met 
Theresia De Ceuster zeker hun comparants huis en verdere edifitien met de landerijen, 
weiden, heiden en beemden gestaan en gelegen tot Morkhoven, immers zo en gelijk 
dezelfde stede cum annexis aan de comparanten is bevallen bij scheiding en deling tegens 
hun broer en zusters en dat voor een termijn van zes jaar en voor de som van zestig guldens 
voorlijf en twee en veertig veertelen koren jaarlijks te betalen volgens het spijker der stad 
Lier. 
 
Item zal jaarlijkx zonder korten moeten vier dagen met kerre en peerd moeten voeren of 
labeuren voor verhuerders ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Anthonius Tubax en 
Henricus Vloebergs als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°           3 november 1790 
 
Op heden deze 3de november voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Adriaen Thoremans in huwelijk met Elisabeth Van Elsen inwoners van Olen, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Franciscus Vermeerbergen en 
Jan Baptist Heijlen respectievelijk hoofdman en gezworene der gilde van St. Sebastiaen 
binnen het dorp van Olen en alzo van de penningen der voorzegde gilde, een som van 
honderd en acht guldens courant. 
 
Hij comparant stelde speciaal tot pand zijn kindsgedeelte nog indivus met zijn broers, 
gelegen zo onder Olen als Geel. Compareerde ten deze mede Peeter Van Elsen de 
schoonvader van den comparant dewelke verklaarde zich als borg te stellen voor het 
voorzegde kapitaal en de intresten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van J. Fr. Wuijts en Franciscus Neijers als getuigen. 
 
Akte N°           6 november 1790 
 
Op heden den 6de november 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Jan Martien Daems in huwelijk met Elisabeth Dils inwoners van Damseinde, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben van den eerwaarde heer pastoor der parochie 
Noorderwijk, Herenthout en de stad Herentals als provisor der “ clijne Borskens “ tot 
Noorderwijk en alzo van de penningen competerende der gemelde borskens een som van 
honderd en vijftig guldens. 
 
Voor welke kapitale penningen hij comparant is verbindende zijn persoon en goederen 
compareerde ten deze mede Peeter Dils, schoonvader van den comparant dewelke zich als 
borg stelde voor het voorzegde kapitaal met intrest. Hij stelde hiervoor speciaal tot pand 
zeker perceel land, groot een half bunder gelegen tot Damseinde. Palende oost Jan Daems, 
zuid dezelfde, west Geert De Winter en noord zijn eigendom. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen het dorp van Noorderwijk, ter presentie van Meester J. Willems en J. Fr. Wuijts als 
getuigen. 
 
Akte N°           14 november 1790 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
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Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 14de november 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Maria Barbara Boeckx en Jan Baptist De Bruijn wettige gehuwden en ingezetenen van 
Oevel, welke comparanten verklaarden niet van zonder testament van deze wereld te 
scheiden. 
 

- Voor eerst recommandeerden zij testateuren van hun lichamen te laten begraven in 
gewijde aarde met een eerlijke uitvaart ter directie en discretie van de laatst 
levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen en wel eerstelijk van de haave die zij aan 
elkaar hebben gemaakt in volle eigendom en aangaande hun erfelijke goederen 
maakten zij deze aan elkaar met volle touchte en gebruik gedurende tot zijn of haar 
laatstlevende leven en ingeval testateuren kwamen kinderen achter te laten van 
beide hunne lichamen geprocureerd in dien gevalle wilden zij dat de laatstlevende 
hetzelfde eerlijk zal moeten opvoeden en alimenteren, laten leren lezen en 
schrijven en onderwijzen in de Christelijke religie ... of te laten leren een stiel of 
ambacht, stijl of kantwerk en dat een ouderdom van vijf en twintig jaar en na hun 
beiden dood den eigendom der erfelijke goederen te laten.  

 
- Revocerende van alle testamenten voor dato dezer gemaakt en zij testatrice wel 

namelijk hetgene van datum 22 januari 1787 gepasseerd voor den notaris Bruers 
tot Geel. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Franciscus Nijers ingezetenen van Olen als getuigen. 
 
Akte N°           10 december 1790 
 
Op heden den 10de december voor mij notaris en getuigen nagenoem, compareerde 
Elisabeth Daems weduwe Peeter Wouters, inwoonster van Noorderwijk, welke comparante 
bekende verhuurd te hebben aan Peeter Peeters en Catharina Jacobs gehuwden, zeker 
haar comparants huis met kamer, stal en aangelegen hof, gestaan en gelegen in het dorp 
van Noorderwijk, actueel bij haar verhuurster en huurder gebruikt wordende en dat voor een 
termijn van zes jaar en voor de som van zeven en twintig guldens jaarlijks. Nochtans op deze 
conditie dat zolang de verhuurster zal bewonen en gebruiken de woning, kelder, stal en hof 
die zij actueel gebruikt en hetwelke zij bij deze reserveerde aan haar ten tijd van haar leven 
zal de huurder mar betalen veertien guldens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Noorderwijk, ter presentie van Mr. Jacobus Willems en Jan Denckens als getuigen. 
 
Akte N°           10 december 1790 
 
Op heden den 10de december voor mij notaris en getuigen nagenoem, compareerde 
Elisabeth Daems weduwe Peeter Wouters, inwoonster van Noorderwijk, welke comparante 
bekende verhuurd en in pacht uitgegeven te hebben zeker haar comparante huis, schuur, 
stal met de aangelegen landerijen, weiden, beemden en heiden, zo en gelijk al hetzelfde 
actueel in huur worden bezeten en gebruikt bij de huurlingen en dat aan de kinderen wijlen 
Peeter Denckens met naam Adriaen Denckens en Franciscus Denckens om en mits de 
kwantiteit van drie en veertig veertelen koren jaarlijks te betalen en te vergelden drie stuivers 
minder als het spijker van Mechelen en voor voorlijf jaarlijks de som van vijf en tachtig 
guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Mr. 
Jacobus Willems en Peeter Peeters als getuigen ten deze aanzocht. Mede ondertekend Jan 
Baptist Denckens. 
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Akte N°           27 december 1790 
 
Op heden den 27ste december 1790 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Peeter Thoremans in huwelijk met Joanna Catharina Vercammen inwoners der stad 
Antwerpen, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van den eerwaarde 
heer pastoor van Noorderwijk als provisor der kerk van Noorderwijk, een som van honderd 
guldens courant. 
 
Voor welke som hij comparant speciaal tot pand stelde met consent van zijn twee broers 
Adriaen Thoremans en Jan Baptist Thoremans, alhier present en mede comparerende, 
zeker perceel weide, groot salvo justo drie zillen, genaamd “ de beffe “ gelegen tot 
Schaatsbergen onder Olen, den comparant beneffens zijn twee broers pro indiviso 
competerende. Palende oost de kinderen wijlen Guilliam Verachtert en Maria Anna Anthonis, 
zuid Michiel Cluijts en Peeter Van Dijck, west en noord de straat. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Franciscus Neijers als getuigen.  
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Akte N°            28 januari 1791 
 
Op heden den 28ste januari 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Joannes Ludovicus Verbiest Peeterssone actueel inwoner van Zoerle welke comparant 
verklaarde verkocht te hebben aan Jan Verboven in huwelijk met Joanna Catharina 
Vennekens inwoners van Olen, te weten twee derde delen van zeker perceel erve gelegen 
alhier onder Olen aan “ het hoohlicht “ groot in het geheel salvo justo honderd en vijftig 
roeden, competerende het resterende derde deel aan Jan Verbiest des comparant 
halfbroer. Palende de voorzegde twee derde delen oost Peeter Van Dijck, zuid de ILsche 
straat, west Jan Verbiest met het andere derde deel en noord Peeter Melis erfgenamen en 
dat om en mits de som van vijftig guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Peeter Vermeerbergen en P. De Smedt als getuigen. 
 
Akte N°            25 februari 1791 
 
Op heden den 25ste februari 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Joseph Verswijvel in huwelijk met Anna Leirs inwoners van Oosterwijk jurisdictie van 
Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Adrianus 
Wouters in huwelijk met Catharina Wouters inwoners van Oosterwijk, een som van 
honderd guldens courant. 
 
Hij comparant stelde speciaal tot pand zeker zijn huis met gronde en toebehoren, groot 
samen drie zillen, gelegen en gestaan tot Plassendonck onder Noorderwijk. Oost Anna 
Elisabeth De Beuker, zuid J. B. Callaerts erfgenamen, west en noord ’S Heerenstraat. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Haesendonckx als 
getuigen. 
 
Akte N°            18 maart 1791 
 
Op heden den 18de maart 1791 voor mij notaris, compareerde present getuigen nagenoemd 
Anna Barbara Janssens meerderjarige dochter en haarzelf machtig, inwoonster van Heist 
ten gehucht van Bruggeneijnde, welke comparante tot beter effect van ’t gene nagemeld 
bijgestaan van Mr. P. M. Soeten secretaris van alhier, haar kozijn, te kennen was gevende 
hoe dat Joanna Catharina Boeckx haar moeder en weduwe van wijlen Franciscus 
Janssens beducht was dat zij comparante als hun oudste dochter zou komen 
geintentioneerd worden van in prejudicie van haar zuster, aan zich te attribueren en toe te 
eigenen uit kracht der lands rechten en coustumen lokaal, het recht van preferentie in de 
Leengoederen, die haar gemelde ouders bij koop, permutatie en deling verkregen hebben, 
zo onder de provincie van Brabant als onder degene van Mechelen.  
 
Mitsgaders dat haar ouders besloten hadden om een zodanig prerogatief te preveniëren, van 
zo in de Souvereine Raad van Brabant als in de grote Raad van Mechelen rekwesten te 
doen presenteren ten einde van het impetreren der nodige octrooien, op dat zij van de 
gemelde Leengoederen validelijk bij testament zou hebben komen disponeren al hetwelke 
mits de dood van haar comparante vader voorzegt verrast had onderbleven was. Dan 
gemerkt de comparante alzulke recht als gezegd is nooit en zoude hebben willen 
pretenderen om de beduchtheid van haar moeder tene maal weg te nemen en haar 
comparante zusters volstrekt te verzekeren, heeft zij comparante verklaard van alsnu 
onherroepelijk te doen cessie en afstand zulks zij doet mits deze van dergelijk recht van 
preferentie in de Leengoederen met irrevocable consent dat alle dezelfde feodale goederen 

Not. 6035: 1791 
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evenals de allodiale en consaele van haar voorzegde ouders zullen gedeeld en gescheiden 
worden tussen haar comparante en haar zusters of hun descendenten bij representatie alles 
nochtans met deze restrictie dat al dezelfde goederen door haar comparante mede 
condividenten gelegd en gesteld zijn in loten of kavels egaal van waarde, het haar zal 
vrijstaan van te cligeren en te trekken een lot of kavel den gene haar het best zal dunken te 
conveniëren en op expresse conditie dat niemand van haar comparante zusters of van 
dezelfde hun descendenten enig prerogatief zal mogen eisen in de voorzegde 
Leengoederen.  
 
Welke voorzegde cessie voor zo veel dezelfde den natuur kan hebben van donatie onder 
levenden door de comparante is gedaan met warme hand en door mij notaris in de naam 
van haar comparante zusters is geaccepteerd; verklarende zij comparante overzulks in de 
voor gedeseribeerde feodale goederen geen groter part of deel meer te hebben of te 
behouden als haar zuster. Actum Olen, ter presentie van Martinus Boonaerts en Joannes 
Daniels geburen van mijn notariaat als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°            26 maart 1791 
 
Op heden den 26ste maart 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Marten Heijlen en Anna Maria Verellen, gehuwden en ingezetenen van Rossum gehucht 
van Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Mr. 
Jacobus Willems en Theresia Du Rijbreu gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, een 
som van duizend guldens courant. 
 
Zij comparanten stelden tot pand zeker perceel zaailand genaamd “ den hout akker “ groot 
salvo justo twee honderd vijf en twintig roeden, gelegen tot Rossum onder Noorderwijk. 
Palende oost de Capelrije goederen van Noorderwijk, zuid dezelfde goederen, west 
Gommarus Gastmans en noord de voorzegde Capellerije goederen. Item een perceel beemd 
ook gelegen onder Noorderwijk ten voorzegde gehucht, groot twee honderd drie en dertig 
roeden. Palende oost Adriaen Bultkens, zuid den comparant met een dries, west de 
erfgenamen Marten Heijlen (van) Herenthout en noord de straat. Item een perceel erve 
zijnde zaailand gelegen als de vorige panden tot Rossum, groot twee honderd vijf en twintig 
roeden. Palende oost Peeter Keulemans, zuid Marten Heijlen, west Marten Van Ende en 
noord Marten Heijlen voorzegt. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Gommarus De Peuter 
en Peeter Van Tongerloo als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            26 maart 1791 
 
Conditie en voorwaarden op en achtervolgens dewelke Peeter De Smedt en Dimphna 
Huijsmans gehuwden op heden den 26ste maart publiekelijk aan de meest biedende zullen 
te koop presenteren de goederen hierna te specifiëren in hun situtatie en aanpalenden en 
dat door mij notaris. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Op de voorzegde condities werd voor eerst te koop gesteld zeker huis met schuur en 
brouwerij, hof en aangelegen erve genaamd “ den keizer “ gestaan en gelegen alhier in den 
dorpscirkel alhier, groot salvo justo honderd en vijftig roeden, op last van zeven stuivers één 
oord chijns jaarlijks aan zijne Excellentie den heer graaf van alhier. 
 
... en alzo het waarschijnlijk is dat den grond waar op het voorzegde huis en verdere 
battimenten getimmerd zijn aandacht genomen op de regenoten Govaerts of vrij goed is 
alvolgens niet tegenstaande den chijns daarop uitgaande vrij zou zijn van pontpenningen. 
Item werd ren dezen mede gepresenteerd zeker perceel erve genaamd “ het groot blok “ 
groot salvo justo twee bunders gelegen alhier tot Olen. Palende oost de straat of Tongels 
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ven, zuid de verkopers en anderen, west Adriaen Bellens en noord de straat van Olen op 
Herentals en anderen 
 
Het voorstaande huis cum annexis en het perceel erve “ het groot blok “ opgeroepen 
geweest, zo ten hele of ten dele, zo is den voorzegde verkocht en gelaten aan Gommarus 
Brants inwoner van Herenthout voor de som van vier duizend, twee honderd en vijftig 
guldens en verklaarde daarop te stellen twee honderd en vijftig verdieren, present P. 
Verachtert en Guilliam Van Passel. Dezelfde dag verklaarde dezelfde koper alsnog twintig 
verdieren bij te stellen. Ten deze mede comparerende Jan Brants inwoner insgelijks van 
Herenthout, welke zich voor de som en gestelde verdieren verklaarde zich te stellen als borg. 
 
Op heden den 9de april 1791 compareerde Adriaen Sols jongman en inwoner van Itegem 
welke verklaarde op de voorzegde koop twee verdieren bij te stellen. Ten deze mede 
comparerende den notaris Ceulemans residerende tot Itegem, welke verklaarde zich voor 
de voorzegde Adriaen Sols als borg te stellen, present Gommarus Somers en Philip De Vos 
als getuigen. Op heden den 11de april stelde Gommarus Brants alsnog vier hoogen. Op 
heden den 11de april 1791 naar voorgaande zondagse proclamaties over de voorzegde koop 
geschied door den gerechtsdienaar van Olen Marten Goris dewelke bij ondertekening dezer 
zulks is declarerende met consent van koper en verkoper de kaars ontstoken zijnde door mij 
notaris is bij uitgang der zelfde zonder verdere verhoging verbleven aan den voorzegde 
Gommarus Brants, present Adriaen Bellens en Peeter Bulkens. 
 
Akte N°            11 april 1791 
 
Op heden den 11de april 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Peeter Van Hove weduwnaar wijlen Maria Anna Meir, inwoners van Olen, welke comparant 
verklaarde en bekende van in april 1789 met wijlen zijn voorzegde vrouw gelicht te hebben 
uit handen van Jan Baptist Schroven een som van honderd guldens courant en daarover 
verleent te hebben manuele schuld bekentenis, welke de voorzegde Schroven alhier in deze 
competerende verklaart verloren of mislegt te hebben komende dezelfde manuele 
schuldbekentenis mits deze te cesseren, voor welke som hij comparant beloofde intrest te 
betalen ... voor welke kapitale penningen en intrest daarvan jaarlijks te vervallen hij 
comparant is verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende waar en op 
welke plaats die gelegen en bevonden zullen worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Hasendonckx als 
getuigen. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter Van Hove de som van 
honderd guldens in den voorzegde akte gemeld met den intrest van dien tot op heden datum 
consenterende al volgens in de cassatie dezer. 30 augustus 1795. Joannes Vermeulen. 
 
Akte N°            12 april 1791 
 
Op heden den 12de april 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Adriaen Boeckx, Dimphna Boeckx in huwelijk met Adriaen Govaerts en Anna Elisabeth 
Boeckx bejaarde dochter en voor zoveel nodig bijgestaan van Jan Sjegers haar voogd, 
allen kinderen en erfgenamen van Peeter Boeckx en Dimphna Sjegers overleden tot 
Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, welke comparanten verklaarden gescheiden en gedeeld 
te hebben de goederen bij hun voorzegde ouders achtergelaten en dat na voorgaande 
betreding en stellen der kavels door mannen des verstaande op de manieren hier volgende: 
 
Voor de eerste kavel gesteld: zeker huis met schuur en aangelegen erve en binnenveld, 
groot salvo justo twee bunders, gestaan en gelegen tot Oosterwijk. Palende oost de straat, 
zuid Peeter De Ceuster, west Marten Verstappen en anderen en noord insgelijks de straat. 
Item een perceel erve genaamd “ de klijn rouwhoef “ groot salvo justo een zille met den 
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kant of houtwas noordwaarts. Palende oost Peeter De Ceuster, zuid Adriaen Snijers, west 
Adriaen en Jan Moons en noord hun eigendom of de tweede kavel. Item een perceel weide 
groot een zille salvo justo. Palende oost Marten Verstappen, zuid en west Frans Vermeulen 
en noord de straat. Item een perceel heide groot een half bunder. Palende oost Mattheus 
Verbiest kinderen, zuid Franciscus Vermeulen, west P. De Ceuster en noord P. De Ceuster 
Janssone. Al de voorzegde goederen gelegen onder Oosterwijk Tongerlo en heeft deze 
kavel daarmede haar gerechtigde part aanvaard zo nochtans dat den bezitter van deze kavel 
zal moeten opleggen en betalen de som van honderd guldens eens en deze is bevallen bij 
blinde loting aan Adriaen Boeckx. 
 
De tweede kavel bestaat in een perceel erve genaamd “ de rouw hoeve “, groot drie zillen. 
Palende oost Joseph Verstappen, zuid den eerste kavel, west Adriaen de Ceuster Janssone 
en noord Mattheus Verbiest kinderen. Item een perceel erve genaamd “ het hanneken van 
Dijck “ groot salvo justo een half bunder. Oost de erfgenamen Emanuel Sijen, zuid Adriaen 
Van Lommel, west Peeter De Ceuster en noord de derde kavel. Item een perceel erve 
genaamd “ den bosch “ groot 125 roeden. Palende oost de baan, zuid Jan B. Gebruers, 
west Marten Verstappen en noord de kinderen Jan Van Castel. Item een perceel erve 
genaamd “ het venneken “ groot een zille. Palende oost Jan B. Van Hout, zuid Jan Heijns, 
west dezelfde en noord Peeter Verstappen. Al deze voorzegde goederen gelegen onder 
Tongerlo. Item een perceel land gelegen achter de Capelle Ter Voort onder Westerlo, groot 
een derde. Palende oost de straat, zuid Peeter Dils, west Peeter Verbiest en noord Guilliam 
Kuijpers. Item de juiste helft van een perceel weide westwaarts, groot deze helft salvo justo 
honderd vijftig roeden, op last van de weg te laten voor het wederdeel. Palende oost het 
wederdeel of de derde kavel, zuid Joseph Verstappen, west Henrick Govaert en noord den 
eersten kavel. Zullende den loop tussen deze en derde kavel wezen gemeenschappelijk. 
Item een perceel beemd gelegen aan de Capelle Ter Voort, groot salvo 40 roeden. Palende 
oost Franciscus Cools, zuid Bernardus Mertens, west Adriaen Peeters erfgenamen en noord 
Adriaen Van Leuffel. Item een perceel heide, genaamd “ den teunsberg “al deze goederen 
gelegen onder Tongerlo en heeft deze kavel daar mede haar gerechtigde part en is bevallen 
aan Anna Elisabeth Boeckx. 
 
De derde kavel bestaat in een perceel erve genaamd “ de lange plek “ groot drie zillen 
gelegen tot ILLe. Palende oost deze kavel, zuid Jacob Wilms, west Jan Van Nuten, noord 
Jan Andries Gebruers. Item een perceel erve genaamd “ het blokxken “ groot een zille. 
Palende oost Jan B. Gebruers, zuid Adriaen Snijers, west het vorige pand en noord de 
straat. Item een perceel erve genaamd “ den achtersten dries “ groot een half bunder. Oost 
Jan Andries Gebruers, zuid den tweede kavel en noord Jan Andries Gebruers voorzegde. 
Item een perceel erve genaamd “ moretus “ groot anderhalve zille. Palende oost Adriaen De 
Ceuster Adriaenssone, zuid de abdij van Tongerlo erve, west Jan Baptist De Ceuster en 
noord de begijn Helsen. Item een perceel schaar en boom bos en het zaailand ernaast, groot 
salvo justo ander halve zille. Palende oost de straat, zuid Christiaen Goossens erfgenamen, 
west Jan Andries Gebruers en noord Frans Vermeulen. Item de juiste helft van “ het groot 
eijsel “ waarvan de wederhelft aan de tweede kavel behoorde. Item een perceel beemd 
gelegen op “ de busselen “ groot salvo justo 50 roeden. Palende oost Peeter Van Den 
Berge, zuid Joseph Verstappen west P. De Ceuster Janssone. Item en tot slot een perceel 
heide gelegen op “ de hoogton “. Al de voorzegde goederen gelegen onder Tongerlo en 
heeft deze kavel al deze aanvaard en is bevallen aan Dimphna Boeckx. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henrik Govaerts en Adriaen De 
Ceuster als getuigen. 
 
Akte N°            10 april 1791 
 
Op heden den 10de april 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden Jan 
Baptist Douwen weduwnaar wijlen (Anna) Catharina Laenen inwoners van Meren onder 
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Olen, welke comparant verklaarde bij deze verhuurd te hebben aan Marten Wouters in 
huwelijk met Maria Cneuckelberghs ten deze present en de huur accepterende te weten 
zeker zijn comparants huis, schuur, stal gestaan en gelegen tot Meren met de annex 
landerijen, beemden, weiden en heiden zo en gelijk dezelfde zijn gebruikt geweest bij Jan 
Van Dijck, mitsgaders daartoe alsnog twee percelen, het ene een beemd genaamd “ den 
houteren bempt “ en het andere land genaamd “ de spaege “ door den verhuurder gekocht 
behoudens ook dat hij verhuurder aan hem reserveerde de kamer met de kelderkamer van 
het voorzegde huis en tot dien den kleinen hof met het park naast den pad tot aan de straat. 
 
Mitsgaders reserveerde hij verhuurder alsnog zeker perceel land gelegen in “ de gestelen “ 
met de beemd en hooiwas gelegen in “ het Zoels broeck “ en dat op de volgende condities: 
 

- Te weten dat den huurder jaarlijks zal moeten betalen voor voorlijf drie en vijftig 
guldens en voor korenpacht dertig veertelen goed en leverbaar, waarvan achttien 
veertelen volgens het spijker van de stad Lier en de resterende zal de huurder 
moeten voeren naar de markt hetzij in Turnhout of Lier. 

- Item zal de huurder moeten gedogen dat de biehalle van de verhuurder in den hof 
blijven staan daar zij actueel in staan en dat de zwermen door de verhuurder zullen 
mogen geschept worden op welke plaats deze in den hof mogen hangen en zal 
den huurder omtrent of voor de biehalle geen vruchten mogen zaaien of planten 
waardoor de vlucht der bijen enigszins zouden kunnen gehinderd of benadeelt 
worden. 

- Item zal huurder geen driesen mogen hakken of vlaggen verder dan de voor daar 
de rugge geschoten wordt en verder daar de ploeg in het uitgaan moet draaien. 

- Item reserveert hij verhuurder voor zichzelf “ den bergh “ liggende in “ den 
houteren bempt “ om door hem beplante worden. 

- Item zal huurder van iedere stande die zij zullen boteren een den verhuurder 
moeten geven een pot botermelk, groot drij pinten. 

 
Compareerde ten deze mede Jan Baptist Cneuckelberghs de zwager van den acceptant 
welke zich voor de jaarlijkse huur, dorps en publieke lasten 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 Franciscus Neijens als getuigen. Depost is geconditioneerd en 
ondersproken dat den huurder gedurende zijnen termijn geen twee steden zal mogen 
bepachteren. 
 
Akte N°            11 april 1791 
 
Op heden den 11de april 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Guilliam Vekemans 1 Adriaenszone in huwelijk met Theresia Rens inwoners van Olen 
welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Bellens en Anna 
Catharina Peeters gehuwden en inwoners insgelijks alhier, een som van honderd guldens. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve genaamd “ den haegdoren “ gelegen alhier 
tot Olen onder Tongerlo, groot salvo justo 180 roeden. Palende oost Adriaen Bellens, zuid de 
pastorale goederen alhier, west de erfgenamen N. Govaerts en noord de erfgenamen 
Franciscus Sijen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, 
ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Guilliam Vekemans, de som 
van honderd guldens met den intrest van dien tot op heden in restitutie van het kapitaal ten 
deze gemeld consenteerde al volgens in de cassatie. Actum Olen den 4de december 1791. 

 
1 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Guilielmus Servatius Vekemans x Maria Th. Rens, nr. 2933, p. 

583. 
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Akte N°            13 april 1791 
 
Op heden den 13de april 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Sr. 
Petrus De Smedt en Dimphna Huijsmans gehuwden en ingezetenen van Olen onder 
Tongerlo welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Gommarus Brants inwoner 
van Herenthout, alhier present en de huur accepterende, te weten zeker perceel erve 
genaamd “ den lookert “ groot een half bunder. Item een perceel erve genaamd “ de bussel 
kens “ groot 265 roeden. Item een perceel groot een derdel gelegen in’t midden van “ het 
groot blok “. Item twee derdels achter de schuur van P. Horemans. Item een perceel erve 
achter de hoven van de verhuurders. Item een perceel genaamd “ den rooden dries “. Alles 
aan den huurder bekend zo hij verklaarde en mits een kwantiteit van zeven en twintig 
veertelen koren jaarlijks te vergelden en bovendien te betalen alle dorpslasten. Item een 
perceel genaamd “ den grooten dries “ groot salvo justo vijf honderd en vijftig roeden. Item 
en tot slot een perceel genaamd “ den klijnen dries “ groot drie zillen en dat voor een som 
van vijf en veertig guldens courant jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Henricus Horemans en Peeter Vervoort als getuigen. 
 
Akte N°            13 april 1791 
 
Op heden den 13de april 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Dimphna Huijsmans ten deze bijgestaan met Sr. Peeter De Smedt haar man, inwoners 
van Olen onder Tongerlo, welke comparante verklaarde onherroepelijk te constitueren ... om 
te gaan en de compareren voor meijer en schepenen van Olen of elders om in hunnen naam 
te doen opdracht in zeker huis, schuur, stal en brouwerij met den aangelegen hof en erve 
samen groot omtrent honderd vijftig roeden, gestaan en gelegen in de cirkel van het dorp 
van Olen, genaamd “ den Keijzer “. Palende oost de weduwe Jan Mols, zuid de kinderen 
wijlen Hendrick Ooms en Anna Maria Cels, west Michiel Wilms en de kinderen Guilliam 
Verachtert en Marianna Anthonis en Hendrick De Backer nomine uxoris en noord ’s 
Heerenstraat.  
 
Item van zekere percelen erven genaamd “ het groot blok “ groot salvo justo twee bunders 
gelegen alhier tot Olen omtrent het dorp. Oost de straat of “ het tongels ven “, zuid de 
verkopers en andere erve, west Adriaen Bellens en noord de straat van Olen op Herentals 
en aan de andere erve. Des gedaan daarin wel en wettelijk naar recht en stijl der Banken 
gerekwireerd te goeden, vestigen en erven Gommarus Brans inwoner van Herenthout in de 
voegen het voorzegde huis en annexis en de gemelde twee bunders land aan hem bij 
verkoop verbleven voor de som van vier duizend negen honderd vijftien guldens en achttien 
stuivers courant.  
 
Dienende hier t’ ene ‘t wege geïnsereerd dat de gegoede rente van zeven honderd guldens 
courant kapitaal staande ten behoeve van Herenthout en geaffecteerd op het voorzegde “ 
groot block “ aan koper Gommarus Brans zal dienen voor partiële betaling op zijn hier voor 
staande koop som. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Bulkens en Henrik Horemans. 
 
Akte N°            25 april 1791 
 
Op heden den 25ste april 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Peeter 
Van Dijck in huwelijk met Isabella Smets inwoners van Olen onder Tongerlo, welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis, schuur en stallingen 
met den hof en aangelegen landerijen, weiden en heiden gestaan aan “ het otterven “ tot 
Olen, zo en gelijk hetzelfde gebruikt word bij den verhuurder, uitgenomen de goederen bij de 
verhuurder in huur en dat aan Gommarus Peeters in huwelijk met Elisabeth Van Merroije 
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ten deze present die de voorzegde goederen in huur accepteerden om en mits de som van 
drie en zestig guldens in voorlijf en zes en dertig veertelen koren jaarlijks Lierse maat. 
 
Item dal huerder jaerlijkx mogen slaegen drij roeden rusch op “ het neergoor “ onder Geel 
en voor zijne provisie mogen steken in het eussel omtrent “ proostersbroeck “ gekomen van 
Henrick Meir ... 
 
Compareerde ten deze mede Joseph Peeters de broer van den huurder, welke comparant 
die verklaarde voor de jaarlijks te verschijnen huurpacht zich als borg te stellen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. 
Wuijts en Marten Smedts als getuigen.  
 
Akte N°            27 april 1791 
 
Op heden den 27ste april 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde de 
heer J. Van Peé schout der parochie van Herenthout, welke comparant verklaarde onder 
eed in handen van mij notaris, geprisieerd dat de persoonlijke vacatiën gebracht in ’t libel van 
kosten gediend ter rolle van den voorzegde Raad in zake die den comparant in zijn kwaliteit 
van schout van het voorzegde dorp naast de Schepenen aldaar, genoodzaakt is geweest te 
sustineren tegen Sieur J. B. Neeckx secretaris van hetzelfde dorp geïnstitueerde door hem 
comparant expresselijk zijn gedaan voor die voorzegde zaak constituerende al volgens den 
procureur Droesbegne om in zijns comparante naam te compareren ter griffie van de 
voorzegde Raad en aldaar den voorzegde eed in de ziele des comparant te vernieuwen en 
rectereren [herhalen]. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herenthout, ter presentie van 
Jan B. De Klijn en P. De Kepper als getuigen. 
 
Akte N°            27 maart 1791 
 
Op heden den 27ste maart 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden Jan 
Verboven in huwelijk met Joanna Catharina Vennekens inwoners van Olen onder 
Tongerlo, welke comparant bekende overgegeven te hebben te weten de juiste helft van 
zeker perceel erve genaamd “ het beggijnhoff “ gelegen onder Olen omtrent de kerk, groot 
in het geheel omtrent de 84 roeden. Palende oost de erfgenamen wijlen den notaris Egidius 
Oniaerts, Geerard Wouters en Peeter Horemans, zuid en west Peeter Horemans en de 
straat en noord de wederhelft van deze gescheiden, en dat aan Guilliam Van Passel in 
huwelijk met Isabella Cornelia Van Bijlen alhier present en de voorzegde koop 
accepterende om en mits de som van honderd en zestig guldens courant. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Josephus Torfs als getuigen en heeft den transportant comparant verklaart 
de voorzegde koopsom uit handen van den koper ontvangen. 
 
Akte N°            28 april 1791 
 
Op heden den 28ste april 1791 voor mi notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Joannes Bouwen in huwelijk met Catharina Heijlen inwoners van “ de doopte “ onder 
Noorderwijk ter ene zijde, Peeter Bouwen bejaarde jongman en zich zelve zijnde ter andere 
zijde, allen kinderen en erfgenamen wijlen Peeter Bouwen en Petronella Verlinden in hun 
leven gehuwden, welke comparanten verklaarden naar voorgaande kavelingen en 
schattingen der goederen hun bij hun voorzegde ouders nagelaten en hen pro indiviso 
competerende in twee egale kavels in het minnelijke gescheiden en gedeeld in de manieren 
hier volgende. 
 
Voor eerste zijn onder de Letter A bij voorkeuze aangeschreven aan Franciscus Bouwen in 
huwelijk met Catharina Heijlen de navolgende goederen, te wezen zeker huis, schuur, stal 
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met den hof en het driesken, groot te samen omtrent de honderd vijftig roeden gestaan en 
gelegen op “ de doopte “ onder Noorderwijk. Palende oost Guilliam Peeters erfgenamen, 
zuid de straat, west en noord hun eigendom. Item een beemd gelegen als de voorgaande, 
groot salvo justo drie honderd roeden. Palende oost en zuid de erfgenamen Guilliam 
Peeters, west J. B. Peeters en noord de erfgenamen van N. Heijlen meulder. Item het 
binnenveld gelegen als voor, groot negenhonderd roeden salvo justo. Palende oost Guilleam 
Peeters, zuid de erfgenamen Guilliam Peeters, west en noord de straat. 
 
Item zeker perceel erve genaamd “ de hoeve “ gelegen als voor, groot salvo justo zes 
honderd roeden. Palende oost, zuid en west Guilleam Bulckens, en noord de straat. Item 
drie verschillende driesen gelegen naast elkaar als de voorgaande, samen groot omtrent de 
honderd vijftig roeden. Palend oost den Heer van Noorderwijk, zuid Peeter Witvrouwen, west 
de waterloop en noord de erfgenamen Guilleam Peeters. Item zeker perceel land genaamd  
“ het bosch “ groot een zille salvo justo gelegen als de voorgaande. Oost de waterloop, zuid 
Franciscus Geps, west den Heer Buijens pastoor van Lichtaart en noord Guilleam Bulckens. 
 
Item zeker perceel land genaamd “ den geelen man “ groot salvo justo twee honderd roeden 
Palende oost den waterloop, zuid Franciscus Geps, west den heer pastoor van Lichtaart en 
noord Franciscus Geps en zal deze kavel aan den tweede kavel moeten opleggen en 
betalen een som van vijfhonderd guldens courant en van dezelfde som aan den tweeden 
comparant of kavel B moeten betalen een jaarlijkse recognitie van vijftien guldens, vijftien 
stuivers. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van zijnen broeder de som van 
vijfhonderd guldens in deze gemelde dienende deze daar voor vereffening. 14 juli 1795. 
Peeter Bouwen.  
 
Ten tweede zijn onder de Letter B aan den tweeden comparant aangeschreven de na 
volgende goederen, renten en obligaties te weten. Eerst zeker perceel land genaamd “ de 
kool kuijlen “ gelegen onder Morkhoven, groot vijf honderd vijftig roeden salvo justo. 
Palende oost de erfgenamen Jan Peeters, zuid Jan Sterckx, west de erfgenamen Peeter 
Bulckens en noord Jan Sterckx. Item zeker perceel erve genaamd “ den langenbempt “ 
gelegen onder Morkhoven, groot drie honderd roeden. Palende oost de weduwe Bosmans, 
zuid den waterloop, west de Wimpe en noord de straat. Item zeker perceel erve genaamd  
“ het bruelken met het dijksken “ groot honderd roeden salvo justo. Palende oost en noord 
den Heere van Thielen, zuid en west de Wimpe. 
 
Item zeker perceel erve genaamd “ den dorebempt “ gelegen onder Morkhoven groot 
honderd vijftig roeden salvo justo. Palende oost der straat, zuid Jan S’Jongers, west den 
waterloop en noord ... Item zeker perceel erve genaamd “ S’Jongers heijde “ gelegen onder 
Morkhoven groot omtrent twee honderd roeden. Palende oost Marten Sterckx, zuid de straat, 
west ... (leeg) en noord den loop. Item zeker perceel erve genaamd “ den sloorhoff “ 
gelegen onder Morkhoven, groot omtrent vijftig roeden. Palende oost den heer Wouters, zuid 
de straat, west J. Laureijs en noord de erfgenamen Jan Peeters. Item zeker perceel heide nu 
land gelegen onder Noorderwijk op “ de doopte “ groot omtrent twee honderd roeden. 
Palende oost de straat, zuid Marten Sterckx, west en noord Franciscus Geps.  
 
Item en tot dien eerst een obligatie van dertienhonderd guldens courant ten laste van Peeter 
Peeters conform de rentrestitutie daarvan zijnde geattesteerd voor den notaris 
Schoubroeckx tot Westerlo. Item zekere obligatie van negenhonderd guldens courant 
staande tot last van den secretaris Heijlen tot Noorderwijk conform dezelfde manuele akte. 
Item een obligatie van vijftig guldens courant ten laste van Franciscus Vervoort tot 
Hezewijk. Item een obligatie van drie honderd guldens courant ten last van Jan Douwen nu 
Franciscus Huijskens tot Gelindel. 
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Item een obligatie van twee honderd guldens courant ten laste van Jan Verlinden meulder 
tot Morkhoven. Item een obligatie van twee honderd guldens courant ten laste van Hendrick 
Van Hove tot Herentals. Item en tot slot een obligatie van twee honderd vijftig guldens 
courant staande tot last van Peeter Helsen Strateneinde, mits welke de kavel B 
aangeschreven aan den tweeden comparant heeft insgelijks haar gerecht deel en part. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx als getuigen. 
 
Akte N°            17 mei 1791 
 
Akte van cassatie van een kapitaal van drie duizend guldens Brabants courant geld, gestaan 
hebbende ten profijt van wijlen Juffrouw de weduwe B. Bosquet en tot last van wijlen den 
heer secretaris Jan Baptist Soeten conform de akte van constitutie voor hem in kwaliteit 
van notaris gepasseerd present getuigen op datum van 10 februari 1759. 
 
Op heden den 17de mei 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Mr. P. 
M. Soeten secretaris van hetzelfde dorp Olen en vertonende het origineel van vier kwitanties 
van remboursement met ratificaties en consent tot de cassatie van het bovengemelde 
kapitaal, respectieve van datums 30 januari en 18 mei 1764, 1 februari 1765, 19 oktober 
1770 en 6 juni 1771 van alle het welke origineel den teneur van woord tot woord luidde als 
volgt:  
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene van wegens den secretaris Jan Bapt. Soeten de som 
van elfhonderd guldens courant op korting en mindering van een kapitale rente van drie 
duizend guldens courant geld, degene den voornoemde Jan Baptist Soeten aan des 
ondergeschreven moeder schuldig is volgens akte voor hem als notaris present getuigen 
gepasseerd op datum 10 februari 1759, zodat het restant der voornoemde obligatie alsnog is 
blijvende ter somme van negentienhonderd guldens. Actum deze 30 januari 1764 was 
ondertekend F. J. Bosquet pour et au nom de ma mere. 
 
Onderwaarts stond: den ondergeschrevene verklaarde alsnog op mindering van het 
voorstaande kapitaal ontvangen te hebben een som van driehonderd guldens courant en vier 
guldens eenen stuiver voor intrest, zodat dezelfde rente obligatie maar meer blijft 
zestienhonderd guldens. Actum op 8 mei 1764, was gesubscribeerd F. J. Bosquet. 
 
Ontvangen bij den ondergetekende van wegen den secretaris Soeten de som van duizend 
guldens courant, het gene beneffens twee kwitanties verleden door den heer intendant 
Bosquet des ondergetekende zoon, mede is dienende op korting van een kapitaal van drie 
duizend guldens en mits de twee gemelde kwitanties belopen veertien honderd guldens tot 
dien gevoegd de voorzegde duizend guldens vandaag geteld, zo en blijft het gemelde 
kapitaal van drie duizend guldens maar meer ter concurrentie van zes honderd guldens. 
Actum Westerlo deze 1 februari 1765, was gesubscribeerd La veuve B. Bosquet. Bezijden 
stond moij present getekend J. Fr. Bosquet comme temoin. J’ai reçu du Sieur Soeten 
secretaire d’ Oolen la somme de six cents florins en remboursement de pareil capital ... etc. 
fait à Westerlo ce 19 octobre 1770. 
 
Lager stond: de ondergetekende laudeerden en approbeerden bij deze alzulke kwitantie als 
de heer J. Fr. Bosquet hun broer op den 19 oktober 1770 aan Joannes Baptist Soeten 
heeft verleden over het remboursement ener kapitaal van zes honderd guldens restant van 
een kapitaal van drie duizend guldens courant, consenterende mits dien in de cassatie daar 
en alzo. Actum Westerlo 6 juni 1770 en was ondertekend F. J. Bosquet en J. Fr. Bosquet. 
En vermits ter gedragen is consento tot de cassatie van het kapitaal ter deze vermeld is 
hetzelfde uit kracht van dit consent gedood en gecasseerd. 
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Actum binnen Olen, ter presentie van Godefridus Verellen en J. Fr. Wuijts als getuigen ten 
deze aanzocht en beide sprekende en verstaande de Franse taal. 
 
Akte N°            19 mei 1791 
 
Op heden den 19de mei compareerde voor mij ondergeschreven notaris en getuigen, 
Sebastiaen Stijnen in huwelijk met Catharina Geuens inwoners van Lichtaart, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben van Sr. Peeter De Smedt inwoner van Olen een 
som van vijf honderd guldens courant geld en dat in redemptie en remboursement van een 
obligatoire rente van gelijke som die de voorzegde P. De Smedt comparerende voor wijlen 
den notaris Eg. Oniaerts en zekere getuigen hadden verleden en bekend in faveure van 
wijlen Jan Geuens, zodat de voorzegde obligatie daarmede en mits deze komt te cesseren 
Verklarende den voorzegde comparant mits deze insgelijks ontvangen te hebben den intrest 
der voorzegde obligatie. Actum binnen Olen ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan 
Haseldonckx als getuigen. 
 
Akte N°             5 juni 1791 
 
Op heden den 5de juni 1791 voor mij notaris en getuigen compareerde Franciscus 
Vermeerbergen weduwnaar wijlen Catharina Verboven, welke comparant verklaarde 
verhuurd te hebben aan zijn zoon Peeter Vermeerbergen in huwelijk met Christien Luijten 
alhier present en de nabeschreven huur accepterende, te weten zeker zijn comparants huis 
schuur, stallinge, landerijen, beemden, weiden en heiden zoals het actueel bij de verhuurder 
actueel in huur is, behoudens dat hij verhuurder het deel van den hof achter de schuur aan 
hem reserveerde en het plekske liggende achter den hof, groot salvo justo veertig roeden. 
Zijnde deze huur geschied voor de kwantiteit van vijftig veertelen koren Lierse maat en in 
voorlijf een som van negen en tachtig guldens jaarlijks te betalen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij notaris, present Peeter Heijlen en Jan 
Baptist Verheijen en werd verder geconditioneerd dat de verhuurder aan hem reserveerde 
de kamer en het schob bij hem actueel in gebruik en dal den huurder wekelijks aan den 
verhuurder moeten geven eenen pot dik botermelk. 
 
Akte N°            19 maart 1791 
 
Akte van uitgroting in plaats van scheiding en deling. 
 
Alzo Jan Baptist Bouwen en Peeter Bouwen beiden kinderen wijlen Peeter Bouwen en 
Petronelle Verlinden ter ene zijde en Adriaen Van Reusel weduwnaar wijlen de voorzegde 
Petronella Verlinden zo voor zichzelf als hem sterk makende voor zijn minderjarige zoon 
Petrus Josephus Van Reusel bij hem verwekt met wijlen de voorzegde Petronella 
Verlinden ter andere zijde, om te voorkomen al de kwesties en geschillen die tussen hun 
zouden kunnen verrijzen over en ter zake van de successie van wijlen Peeter Bouwen en 
Petronella Verlinden, ook over degene van Anna Barbara Bouwen en verder over het 
gemeenschappelijk sterfhuis bij akte van compromis gepasseerd voor mij notaris en zekere 
getuige van datum 29 juni 1789, hadden genomineerd de Heeren advocaat Zerezo en 
advocaat Decrons beiden advocaten van de Soevereine Raad van Brabant om als arbiter 
de punten en vragen bij den casus positie over de voorzegde objecten en successies 
voorgedragen bij hun arbitrale uitspraak te uiten en de decideren ingevolge van akte van 
deviatie door de gemelde advocaten. 
 
Arbitrale uitspraak van 10 maart 1790 gedecideerd zijnde is daarbij verklaard dat de 
moederlijke goederen competeren aan de twee voorkinderen alleen, te weten aan Jan 
Baptist Bouwen en Peeter Bouwen ter exclusie van het enige nakind. Dat aan Petrus 
Josephus Van Reusel enig nakind van wijlen Petronella Verlinden in de gehele vaderlijke 
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successie te weten in de goederen nagelaten bij wijlen Peeter Bouwen is competerende 
een vierentwintigste deel en tot dien een derde deel in een zesde deel van zeven 
vierentwintig delen in de voorzegde vaderlijke successie, alles om redenen breder bij de 
gemelde arbitrale uitspraken aangehaald, welke voorzegde delen bij fractie volgens het 
import van het gedane taxatie van de goederen, dien aangaande gemaakt belopen een som 
van zesenzestig guldens, dertien stuivers één oord zijnde het deel het welke volgens fractie 
het nakind moest contribueren en de helft der restauratie en reparatie door de twee 
voorkinderen na de dood van hun moeder aan het huis en verdere edifitien gedaan ter 
somme van twee honderd zes guldens en zestien stuivers courant en gemerkt partijen alsnu 
graag uit alle gemeenschap der voorzegde goederen te weten degene achtergelaten bij 
wijlen Peeter Bouwen zouden scheiden en dat de gemelde goederen ter zake van het 
geringe deel het nakind daar in competerende niet gevoeglijk tussen partijen konden gedeeld 
worden, zo is het dat op heden den 19de maart 1791 voor mij notaris en present getuigen 
nagenoemd gecompareerd zijn de voorzegde Jan Baptist Bouwen en Peeter Bouwen ter 
ene zijde en den voorzegde Adriaen Van Reusel ter andere zijde, zo voor zich zelf als hem 
sterkmakende voor zijn minderjarig zoon Petrus Josephus Van Reusel welke voorzegde 
comparanten verklaarden bij deze uit alle gemeenschap der voorzegde goederen te komen 
scheiden in plaats van scheiding en deling bij vorm van uitgroting en dat in de voegen en 
manieren na beschreven: 
 
Te weten dat de twee eerste comparanten aan Petrus Josephus Van Reusel hun halfbroer 
en enig nakind van wijlen Petronella Verlinden over het import van het part en deel hem 
competerende in de gehele vaderlijke successie en in de goederen nagelaten bij wijlen 
Peeter Bouwen zullen uitkeren, opleggen en betalen de voorzegde som van twee honderd 
zes guldens en zestien stuivers courant, welke som de gemelde Adriaen Van Reusel uit 
handen der twee eerste comparanten bekende ontvangen te hebben en dienvolgens 
bekende over het part en deel zijner zoon in de voorzegde goederen competerende ten volle 
voldaan te zijn, mits welke de gehele vaderlijke successie zal zijn en blijven in volle 
eigendom aan de twee voorkinderen. 
 
Zijnde de twee eerste voorkinderen verder gecontinueerd met de tweede comparant 
nopende zijn recht van touchte hem volgens landsrecht competerende in twee zesde parten 
in de goederen op wijlen Petronella Verlinden gesuccedeerd met het afsterven van twee 
van haar voorkinderen, belopende die successie ter somme van zes honderd twintig guldens 
en zestien stuivers courant, te weten dat de twee eerste comparanten aan den tweede 
comparant gedurende zijn leven jaarlijks zullen gelden en betalen een som van zeven 
guldens en vier stuivers, waar mee de tweede comparant zich vergenoegde en de touchte 
hiermede afstond. 
 
Zijnde ten aanzien der goederen die wijlen Petronella Verlinden met Adriaen Van Reusel 
haar tweede man competeerden, dat dezelfde goederen tussen de voorzegde Adriaen Van 
Reusel, zijn zoon Petrus Josephus Van Reusel en de twee voorkinderen der eerste 
comparant in deze tot hiertoe onverdeeld en gemeenschappelijk zijn te weten voor de ene 
helft ditto Adriaen Van Reusel en de andere helft aan de twee voorkinderen, behoudende 
ditto Adriaen Van Reusel de touchte gedurende zijn leven in de helft. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Franciscus Neijens als getuigen. 
 
Akte N°             9 juli 1791 
 
Op heden den 9de juli 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Adrianus 
Josephus Oniaerts inwoner van Olen en zichzelf zijnde, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Ida Gebruers weduwe van Merten Daems inwoonster 
van Olen een som van twee honderd guldens courant. 
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Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen alhier onder Olen, groot een 
derde bunder. Palende oost Franciscus Vermeerbergen kinderen, zuid Gommarus Brants, 
west Adriaen Bellens en noord de straat, hem comparant pro indiviso competerende met mij 
notaris Joannes Franciscus Oniaerts. Aldus gedaan en gepasseerd op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van Joannes Franciscus Wuijts en Jan Haeseldonckx als getuigen.  
 
Den ondergeschrevene verklaarde in de belasting van den pand en hypotheek hier voor 
gemeld te consenteren. Jan Fr. Oniaerts. 
 
Akte N°             14 juli 1791 
 
Testament:  In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden de 14de juli 1791 voor mij notaris en getuigen compareerden Maria Elisabeth 
Govaerts en Peeter Martinus Govaerts Henrickskinderen daar moeder van was Maria Van 
De Poel, respectievelijk jongeman en jongedochter inwoners van Oosterwijk onder Tongerlo, 
beiden ziek liggende te bed, welke comparanten niet zoekende zonder testament van deze 
wereld te scheiden en daarom gemaakt hebbende deze tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met en 
eerlijke uitvaart ter discretie van hunnen erfgenaam. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij deze maakten zowel de 
haafelijke als de erfelijke aan elkaar te weten den eerst stervende aan de laatst 
levende van hun in vollen eigendom en dezelfde te maken aan hun voorzegde 
vader Henrick Govaerts insgelijks in vollen eigendom zo nochtans dat dezelfde 
van de goederen gekomen van de testateuren moeder maar zal hebben de touchte 
gedurende zijn leven en den eigendom daarvan te maken aan zijn familie van 
moeders zijde. 

 
- Daarenboven de laatst levende der voorzegde familie van moeders zijde zal 

gehouden zijn te doen celebreren vijf en twintig missen van requiem. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize der testateuren, ter presentie van de eerwaarde 
heer Vrancx onderpastoor van Olen Peeter Van (den) Ende gebuur, beiden als getuigen. 
 
Akte N°             14 juli 1791 
 
Testament:   In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden de 14de juli 1791 voor mij notaris en getuigen compareerde Anna Maria Lenaerts en 
Joanna Theresia Lenaerts kinderen van Franciscus Lenaerts en wijlen Maria Catharina 
Helsen inwoonsters aan de kapel Ter Voort onder Westerlo. De eerste comparante 
enigszins ziek te bed liggende en de tweede comparante met ons gaande en staande, welke 
comparanten verklaarden gemaakt te hebben dit hun tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke 
verklaarden zij te maken aan elkaar in volle eigendom te weten den eerst 
stervende aan de laatst levende van hun beiden met op den last dat alzulke laatst 
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levende aflijvig werd zonder wettige descendenten, de goederen bij deze laatst 
achter latende zullen moeten gaan aan den testatrices moederlijke familie. 

 
- Willende verder de testatrices dat de laatst levende van hun beiden jaarlijks zal 

moeten doen celebreren een jaargetijde en tot dien aan de arme mensen jaarlijks 
uit te delen een veertel rogge in brood tot lafenis der ziele van de eerst stervende 
en na de dood van laatst levende de erfgenamen dit zullen moeten doen tot lafenis 
der ziele der laatst levende.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize der testatrices, ter presentie van Jan Baptist De 
Bruijn en Cornelis Verlinden geburen als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°             21 juli 1791 
 
Op heden den 21ste juli 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Peeter De Ceuster en Jan Baptist De Ceuster Janszonen, welke comparanten verklaarden 
verhuurd te hebben aan Peeter Van Den Brande in huwelijk met Anna Maria Peeters 
inwoners van Schobbroek onder Westerlo, zeker hun comparant huis met stal, schuur, hof 
en aangelegen erven, zo en gelijk hetzelfde in huur gebruikt werd bij Geeraerd De Ceuster 
actuele pachter, en dat om en mits een som van veertig guldens voorlijf jaarlijks en zeven en 
twintig veertelen en een halve koren Lierse maat. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter Verrekt en Jan Smets als getuigen ten deze aanzocht. Compareerde ten deze mede 
Peeter Verrekt inwoner van Gelindel, welke comparant verklaarde zich als borg te stellen 
voor de voorzegde huurovereenkomst. 
 
Akte N°            1 augustus 1791 
 
Op heden den 1ste augustus 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Peeter Martien Janssens inwoner van Olen welke comparant verklaarde verhuurd te 
hebben aan Peeter Van Dijck alhier present en de huur accepterende van zeker huis met 
hof en aangelegen erve, alleen gereserveerd tussen groot en klein huis een roede van den 
hof met het klein huis en de voorste helft van de erve achter het klein huis en dat voor een 
termijn van twaalf jaar en voor de som van zeventien guldens courant. Aldus gedaan en 
gepasseerd present Gommer (Fr.) De Kepper en Franciscus Nijers als getuigen. 
 
Akte N°           27 september 1791 
 
Op heden den 27ste september 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Theresia Verlinden weduwe wijlen Geeraerd Bellens inwoonster der stad Herentals, welke 
comparante verklaarde opnieuw verhuurd te hebben aan Elisabeth Hoes weduwe Peeter 
Verwimp ten deze present en de nabeschreven huur accepterende van des comparants 
huis, stal, schuur met de landerijen en weiden, heiden en beemden zo en gelijk hij deze 
actueel bewoonde en dat om en mits de som van zeventig guldens in voorlijf en twee en 
dertig veertelen goed en leverbaar koren Lierse maat. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, op het kantoor van mij notariaat, present J. Fr. Wuijts en Jan Hasendonckx als 
getuigen aanzocht. 
 
Akte N°           28 september 1791 
 
Testament:   In den naem ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 28ste september voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Elisabeth 
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Cluijts en Jan Baptist Van Hout, gehuwden en ingezetenen van Doffen jurisdictie van Olen, 
zij comparante ziek liggende te bed en hij comparant in goede gezondheid, welke 
comparanten verklaarden gemaakt en geordonneerd te hebben dit hun tegenwoordig 
testament. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij de haafelijke goederen aan 
elkaar maakten in volle eigendom en aangaande de erfelijke goederen maakten zij 
aan elkaar de volle touchte en gebruik gedurende hun leven. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testatrice, ter 
presentie van Franciscus Heijlen en Adriaen Bellens als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            1 oktober 1791 
 
Testament:  In den naem ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 1ste oktober voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Juffrouw 
Maria Anna Anthonissen begijntje op het begijnhof binnen Herentals, welke comparante 
verklaarde bij deze geordonneerd te hebben haar tegenwoordig testament. 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde op het kerkhof 
van dit begijnhof, als een groot lijk met zes flambeeuen. [flambeeuwen] 
 

- Item wilde zij testatrice dat een ieder begijn van dit Hof zal gegeven worden zes 
kaarsen van acht in’t pond en een wit brood van vijf oorden.  

 
- Item wilde en begeerde zij dat er onmiddellijk na haar overlijden zouden 

gecelebreerd worden in de kerk van het begijnhof alhier zestig missen van requiem 
door de eerwaarde paters Minderbroeders en gelijke zestig door de eerwaarde 
paters Augustijnen, makende zij testatrice aan dezelfde kerk veertien guldens voor 
haar recht en zes en dertig ponden waslicht, doch ingeval de regeerders der zelfde 
kerk de voorzegde missen aldaar niet wilden laten celebreren in dat geval wilde zij 
testatrice dat aan de voorzegde kerk maar zal betaald worden twaalf guldens en 
drie en dertig ponden was en dat de voorzegde missen zouden gecelebreerd 
worden respectievelijk in de kerk van de Augustijnen en Minderbroeders voormeld. 

 
- Item laat en maakte zij testatrice aan het Hoog altaar van den Hove alhier honderd 

en vijftig guldens ten last van de weduwe Van Ende tot Oevel en dat op last en 
conditie dat hetzelfde altaar jaarlijks op den derde Kersdag wezende het jaargetijde 
van de testatrices moije moet bekleed zijn met het beste sieraad en zilverwerk als 
ook op den dag van Bijstand van Maria wanneer het jaargetijde van haar testatrices 
en zusters geschied het altaar moet bekleed zijn in het middelste wit en met zilver 
en dien de misse met twee heren. 

 
- Item wilde en begeerde zij dat boven de honderd en twintig missen hier voor 

uitgestoken alsnog voor haar ziele lafenis zouden gecelebreerd worden twee 
honderd missen van requiem en dat kort na haar overlijden. 

 
- Item wilde zij dat er onmiddellijk na haar overlijden zou uitgedeeld worden aan de 

armen vier veertelen koren in gebakken brood. 
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- Item wilde en begeerde zij testatrice dat haar uitvaart moet zijn met bier en enen 
koek aan degene daar te verzoeken was, waarvan zij testatrice verklaarde een lijst 
te zullen maken. 

 
- De testatrice verklaarde te stellen tot uitvoerder van dit haar testament den 

eerwaarde heer pastoor De Neef pastoor van dit Hof en tot zijn assistentie 
Juffrouw de begijn Struijf aan dewelke zij testatrice laat en maakte de som van 
twaalf guldens courant of haar beste over rok met capruije ter hare keuze. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd op het begijnhof der stad Herentals ten huize van de testatrice 
ter presentie van Sr. Gommarus Van De Putte en Franciscus Verstijlen, burgers der stad 
Herentals als getuigen. 
 
Akte N°            1 oktober 1791 
 
Op heden den 1ste oktober 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Maria Van Dijck weduwe Peeter Geps ten deze bijgestaan van Jan Gepts welke 
comparante verklaarde verhuurd te hebben aan Marten Laureijs, present en de huur 
accepterende van te weten haar comparants huis met stal en schuur, hof, land en weide zo 
en gelijk hetzelfde actueel in huur gebruikt en bewoond word bij Amand Eijckmans en dat 
om en mits een som van vier en dertig guldens in voorlijf jaarlijks en negen veertelen koren 
en dat voor een termijn van twaalf jaar. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van den heer doctor Thielemans en Jan Heijlen als 
getuigen. 
 
Akte N°            18 oktober 1791 
 
Op heden den 18de oktober 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Sieur Joannes Franciscus Thielemans hoedenmaker en ingezetene van Lille, welke 
comparant verklaarde onherroepelijk te autoriseren en machtig te maken zijn comparants 
zoon de heer Jacobus Thielemans Licentiaat in de medicijnen burger en inwoner der stad 
Herentals ten einde voor notaris en getuigen hetzij voor de wethouders van Herentals, Olen 
Tongerlo of elders des nodig te belasten de nabeschreven goederen, hem comparants 
competerende te weten zeker perceel erve gelegen onder Tongerlo omtrent Olen. Oost de 
erfgenamen Jan Cools, zuid Michiel Willems, west Marten Wouters gerealiseerd voor de 
wethouders van Tongerlo op datum van 11 februari 1768. 
 
Item zeker percel erve genaamd “ smolders hoeve “ groot 300 roeden gelegen onder 
Herentals. Oost de straat, zuid Peeter Leijsen, west het veldstraatje en noord de erve St. 
...latis? Item zeker perceel erve genaamd “ leijsen dries “ groot 250 roeden inseglijks onder 
Herentals. Oost Jan Laureijs, zuid Geert Van Der Veken, west Jan Torfs en noord Matthijs 
Verbiest, gerealiseerd voor de wethouders van Herentals op datum van 30 mei 1780. Item 
zeker huis met aangelegen erve onder Herentals tot Greze, groot omtrent 100 roeden. 
Palende oost ‘S Heere straat, zuid en noord Guilliam Verbiest en west Peeter Verbiest, 
gerealiseerd voor de wethouders en in datum als voorzegt.  
 
Item zeker perceel erve, weide en bos in “ de goorkens “ onder Herentals, groot 250 roeden 
Oost de erfgenamen Andries Van Eijsendijck, zuid het straatje aldaar, west de erfgenamen 
Jan Maes en noord Jan en Henrick Geijssels nu Marten Goris, gerealiseerd voor de 
wethouders van Herentals voorzegt op datum van 21 maart 1771. Item zeker perceel erve 
gelegen in “ de Wuijtsbergen “ buiten de Santpoort, groot een half bunder. Palende oost het 
beneficie van ... (leeg), zuid de weduwe Struijf west den heer doctor Van Eekhoven en noord 
de straat. Gerealiseerd voor de wethouders als voorzegt op datum van 31 mei 1770. Item 
zeker perceel erve gelegen tot Greze, zowel onder Olen als Herentals, groot een bunder. 
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Oost Jan Dillen, zuid Jan Laureijs, west de Greze straat en noord Guilliam Verbiest, 
gerealiseerd voor de wethouders als voorzegt op datum van 6 februari 1781. 
 
Item een perceel erve gelegen onder Herentals, genaamd “ den klaes “ groot 250 roeden 
salvo justo. Oost de Greze straat, zuid Geert Van Der Veken, west Guilliam Verbiest en 
noord Jan en Guilliam Verbiest. Item een perceel weide insgelijks genaamd “ den klaes “ 
groot 300 roeden salvo justo, gelegen onder Herentals. Oost de erve van de pastorie van 
Olen, zuid Franciscus Vekemans west Jan Verbiest en noord Guilliam Heijlen, beide 
gerealiseerd voor de wethouders en op de voorzegde datum. Item een perceel land gelegen 
tot Gerheijden onder Olen, groot een derdel. Oost Cornelis Geerwaerts, zuid N. Cluijts en 
west Michiel Wilms en noord den pad. Gerealiseerd voor de wethouders van Olen op datum 
van 23 augustus 1770.  
 
Item een perceel weide met schaarbos onder Olen bij Greze, groot omtrent 300 roeden. Oost 
de Duijtsche straat, zuid Catharina Laureijs, west de Greesche straat en noord Guilliam 
Verbiest. Item een perceel weide naast de voorgaande gelegen. Oost de Duijtsche straat, 
zuid Marten Verboven en noord het voorgaande pand, gerealiseerd op 6 juni 1780 voor de 
wethouders van Olen. Item en tot slot een perceel dries gelegen onder Olen in “ den 
honinck “ groot 380 roeden. Oost zeker straatje, west de Honinckstraat, zuid Adriaen 
Douwen en Anna Van Lommel en noord Franciscus Vermeerbergen, gerealiseerd op 3 
december 1767 voor de wethouders van Olen. 
 
Verklarende hij comparant als voorzegt is tevreden te wezen dat den voorzegde zijnen zoon 
de gemelde percelen verbinden uit zijn comparante naam ten behoeve van Sr. Adriaen 
Bellens en Anna Catharina Peeters zijn vrouw voor de som van drieduizend guldens 
courant van dezelfde Bellens te lichten ter rente met macht om daarover akte te passeren 
met insectie van procuratie tot goeden der voorzegde som op de voor gedescribeerde 
panden al even eens of hij comparant daar zelf present was belovende al het gene uit kracht 
dezer te geschieden te zullen houden voor vast en van waarde als naar recht. Actum tot Lille 
present P. Cnaeps en Jacob Struijf als getuigen. 
 
Akte N°            19 oktober 1791 
 
Op heden den 19de oktober 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde den 
heer Jacobus Thielemans Licentiaat in de medicijnen in huwelijk met Juffrouw Maria 
Francisca Hufkens inwoners der stad Herentals, welke comparant bekende ontvangen te 
hebben uit handen van Adrianus Bellens en Anna Catharina Peeters gehuwden alhier, 
een som van drieduizend guldens courant, waarvan deze is dienende voor kwitantie. 
Verbindende hij comparant voor dezelfde som en de te vervallen intrest zijn persoon en 
goederen, roerende en onroerende waar en op welke plaats gelegen en wel speciaal tot 
pand stelde de juiste helft van vijf en veertig bunders dennenbos hem comparant onverdeeld 
competerende met zijn vaderlijk oom bij koop tegen de erfgenamen van wijlen den heer 
intendent La Haij gelegen tot Grobbendonk. 
 
Item zeker perceel erve gelegen tot Olen onder Tongerlo. Palende oost de erfgenamen Jan 
Cools, zuid Michiel Wilms, west Marten Wouters. Item zeker perceel erve genaamd  
“ smolders hoeve “ groot drie zillen, gelegen onder Herentals. Oost de straat, zuid Peeter 
Leijsen, west een veldstraatje en noord de erve van St. ..tatis. Verder zijn hier beschreven de 
percelen grond zoals in voorgaande akte. 
 
Zijnde hij comparant tot het belasten der voorzegde goederen volkomen geautoriseerd door 
zijn vader Joannes Thielemans ingevolge akte daarover gepasseerd voor mij notaris en 
getuigen op datum van 18 dezer. Actum binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en 
Joseph Wouters als getuigen. 
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Den ondergetekende verklaarde te consenteren de voorstaande lichting va drieduizend 
guldens dezelfde al volgens te aggregeren onder verband van haar persoon en goederen en 
verdere beloftes in de voorstaande akte. Actum Herentals 6 november 1791, M. Fr. 
Hufkens. 
 
Akte N°            24 oktober 1791 
 
Den eerzame Petrus Laureijs pachter tot Velthoven bijvang van Herentals zal aan Jacobus 
Reijns of zijn actie hebbende betalen de som van twee honderd zes en dertig guldens 
courant geld in volbrenging van het vonnis provisioneel tot namptisatie door hem tot last des 
ondergetekende kwalitficatie voor heren wethouders der stad Antwerpen geobtineert, 
zullende deze te doen betalen aan den opgemelde pachter mits daarover behoorlijk kwitantie 
te valideren op de voldoening der huur en pacht der hoeve en landen door hem van de 
ondergetekende in huur gebruikt. Actum Antwerpen deze 24 oktober 1791, alles zonder 
prejeductie van een ieders recht en was ondertekend Maria Kemp ... q.q. 
 
Op heden den 18de november 1791 heb ik notaris bij den Soevereine Raad van Brabant 
geadmitteerd binnen Olen residerende mij ter aanzoeken van Jacobus Reijns begeven bij 
den persoon van Petrus Laureijs, pachter tot Veldhoven en aan dezelfde naar voorgaande 
visie en inspectie van de originele assignatie van Maria Kemp q.q. waarvan hier voor staat 
copije verzocht en gevraagd voldoening der voorzegde assignatie onder behoorlijke 
vereffening, welke mij heeft geantwoord dat hij volgens contract van huur zijn pacht moest 
betalen volgens spijker der stad Lier, dat het zelfde spijker maar gesteld werd omtrent 
Lichtmisse eerstkomende en al volgens aan hem onmogelijk was de voorzegde assignatie te 
voldoen. Actum, datum als boven, J. Fr. Oniaerts. 
 
Akte N°           22 november 1791 
 
Op heden den 22ste november 17791 compareerde voor mij notaris en getuigen Maria 
Catharina Verstappen inwoonster der stad Mechelen, welke comparante verklaarde 
verhuurd te hebben aan Amand Verstappen haar broer, present en de huur accepterende 
van te weten zeker perceel erve genaamd “ den daelakker “ groot drie zillen, een perceel 
erve “ den ilsen pad “ groot twee zillen, een perceel erve genaamd “ venblokxken “ groot 
omtrent dertig roeden en tot slot een perceel hooiwas gelegen op “ het geruijm “ en dat om 
en mits een som van acht en twintig guldens jaarlijks ... en dat voor een termijn van twaalf 
jaar. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present J. Fr. Oniaerts en Jan 
Haesendonckx als getuigen. 
 
Akte N°           28 november 1791 
 
Op heden den 28ste november voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Nicolaes Heijlen inwoner van Morhoven, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben 
aan Peeter Heijlen en Theresia Daems gehuwden tot Morkhoven zeker perceel zowel 
weide als land, groot een bunder salvo justo, gelegen alhier in de Goorstraat onder 
Morkhoven en dat om en mits een som van twintig guldens courant en dat voor een termijn 
van vijftien jaar. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Adriaen 
Peeters en Anthonius Tubax als getuigen. 
 
Akte N°           28 november 1791 
 
Op heden den 28ste november 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Guilliam Vekemans in huwelijk met Theresia Rheijns inwoners van OIen, welke comparant 
verklaarde bij deze verkocht te hebben aan Michiel Willems in huwelijk met Elisabeth 
Heijlen inwoners van Olen Tongerlo ten deze present en de koop accepteerden van zekere 
beemd of kwebbe gelegen in “ de bleucke “ in het gebroekt onder Olen, groot salvo justo 
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een half bunder. Palende oost Marten Van Olmen, zuid ... (leeg), west de koper en noord de 
loop en dit om en mits een som van honderd en vijf en zeventig guldens courant. Ingeval 
bevonden werd dat dezelfde kwebbe geen chijns is geldende, maar in geval hetzelfde 
bevonden werd met chijns belast te zijn, zo is deze verkoop geschied om en mits een som 
van honderd twee en zestig guldens en tien stuivers courant. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, op het kantoor van mij notaris en present J. Fr. Wuijts en Jan Haeseldonckx als 
getuigen. 
 
Op heden den 30ste november 1791 compareerde Adriaen Heijlen welke verklaarde te 
stellen drie verdieren. Op heden den 27ste december 1791 het voorzegde perceel kwebbe na 
voorgaande drie zondagse proclamaties door mij notaris opgeroepen zijnde is hetzelfde met 
het stellen van één bijkomend verdier en met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut 
verbleven aan Michiel Wilms voor de som en de verdieren als voor. Aldus absolutelijk 
verkocht en deze condities gesloten ter presentie J. Fr. Wuijts en Jan Haesendonckx.  
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben uit handen van Michiel Wilms de 
som van drie honderd vier en vijftig guldens in voldoening van de voorstaande koopsom. 
Actum 18 augustus 1793. 
 
Akte N°           3 december 1791 
 
Testament:    In den naeme ons Heere 
 
Kennelijk zij een ieder dat op heden den 3de december 1791 voor mij notaris en getuigen 
nagenoemd compareerde Maria Vissers wettige huisvrouw van Peeter Verwerft 
woonachtig op de Beekvennen onder Herentals, ziek liggende te bedde, welke comparante 
verklaarde geordonneerd te hebben dit haar tegenwoordige akte van uiterste wil. 
 

- Willende dat haar lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart naar staat en conditie immers ter directie van haar erfgenaam. 
 

- Dispositie van haar tijdelijke goederen heeft zij testatrice al haar klederen en 
lijnwaad, actiën en kredieten en haar haafelijke effecten gelaten en gemaakt aan 
haar wettige man goederen verklaarde zij te willen Peeter Verwerft in volle 
eigendom en ten opzichte van haar immobiele waarvan zij dispositie is hebbende 
verklaarde zij dat deze zouden gaan volgens landsrecht en coustumen lokaal ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd op de Beekvennen ten woonhuize en voor het bed der 
testatrice, ter presentie van Henrick Peeters en Christiaen Kenis geburen als getuigen ten 
deze aanzocht. 
 
Akte N°           13 december 1791 
 
Op heden den 13de december 1791 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Petrus De Cleijn en Joanna Catharina Kempenaers gehuwden en ingezetenen van 
Noorderwijk welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Peeter 
Bouwen weduwnaar wijlen Maria Heijlen ook inwoner van Noorderwijk, de som van vijf 
honderd guldens courant. 
 
Zij comparanten stelden speciaal tot pand zeker hun comparanten huis, stal, schuur met hof 
en aangelegen erve gestaan en gelegen in het dorp van Noorderwijk, groot samen twee 
honderd roeden salvo justo. Palende oost de straat op Morkhoven, west en noord den heer 
Baron Serclas Heere van Noorderwijk. Item zeker perceel erve insgelijks gelegen onder 
Noorderwijk, groot twee honderd roeden genaamd “ ’t begijneblok “. Palende oost 
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Franciscus Douwen, zuid dezelfde en de heer secretaris Heijlen, west den Heere Baron ’t 
Serclaes en noord de erfgenamen wijlen den heer secretaris Soeten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan 
Haesendonckx als getuigen.  
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Akte N°           8 december 1792 
 
Testament:   In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 8ste december 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Anna Catharina Claes en Adriaen Boeckx inwoners van het dorp Morkhoven op “ den 
bergh “ onder Noorderwijk aldaar, zij comparante ziek liggende te bed en hij comparant in 
goede gezondheid, welke comparanten verklaarden geordonneerd te hebben dit hun 
tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart, ter directie en discretie van den laatst levende van hun beiden. 
 

- Willende dat er kort na ieders overlijden zouden gecelebreerd worden vijftig missen 
van requiem tot zijn of haar ziele lafenis. 

 
- Dispositie van hun tijdelijke goederen en eerst disponerende de haafelijke die zij 

eerst stervende maakte aan de langstlevende van hun beiden in volle eigendom en 
zij testatrice disponerende van haar immeubele goederen daaronder ook de 
ongegoede renten of obligaties en erfgoed, die zij laat en maakte met de touchte 
en het gebruik aan haar man Adriaen Boeckx gedurende zijn leven en den 
eigendom aan haar bloedverwanten en hij testateur insgelijks disponerende van 
zijn immeubele goederen, die hij maakte met de touchte en gebruik aan zijn vrouw 
Anna Catharina Claes gedurende haar leven en den eigendom daarvan aan zijn 
bloedverwanten. 

 
- Op last dat de laatst levende voor den eerst stervende gedurende zijn of haar leven 

zal moeten doen celebreren een jaargetijde. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed der testatrice, ter 
presentie van Jan Heijlen en Peeter Janssens geburen als getuigen. 
 
Akte N°           8 december 1792 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Franciscus Gebruers en Adriaen Van Lommel als 
voogden en administrateurs der goederen van Maria Elisabeth Gebruers bejaarde dochter 
op heden den 16de november 1792 publiekelijk door den notaris Oniaerts zullen verkopen 
zeker huis met hof en aangelegen erve, groot salvo justo twaalf roeden, gestaan en gelegen 
tot Schaatsbergen onder Olen. Oost Jan Bleirinckx, zuid dezelfde, west Michiel Cluijts en 
noord de straat of plein en dat op de volgende condities. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Op de voorzegde condities en degene volgende werd te koop gesteld het huis, stal en hof 
hiervoor in zijn regenoten gedesigneerd ... en heeft daarvan den handslag ontvangen 
Adriaen Van Lommel voor de som van twee en veertig guldens en stelde daarop tien 
verdieren, present Marten Goris en Guilliam Baeten. Depost stelde de koper alsnog vijf 
verdieren. 
 

Not. 6036: 1792 



Notariaat Joannes Franciscus Oniaerts 1785-1801  Pagina | 152 

Ten tweede werd verkocht de schuur zonder grond, welke huuder van het huis moet 
gebruiken tot half maart eerstkomende, waarvan den handslag heeft ontvangen Adriaen 
Baeten voor de som van veertig guldens en stelde daarop twee verdieren, present Guilliam 
Baeten en Marten Goris. 
 
Op heden den derden december 1792 het voorzegde huis en hof cum annexis andermaal 
door mij notaris opgeroepen zijnde, is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag 
absolutelijk en zonder verdere verhoging verbleven aan Adriaen Van Lommel voor de som 
en verdieren als hier voor. En van den tweeden koop insgelijks meerdere biedingen bij het 
oproepingen gevoegd zijnde is niemand gecompeteerd die daarvoor meer heeft geboden en 
is dezelfde alvolgens bij 1ste, 2de en 3de stokslag absolutelijk verbleven aan Adriaen Baeten 
voor de som en verdieren als hier voor staande, present Philip De Vos en Eg. Heijlen.  
 
Op heden den 14de december 1792 compareerde Maria Elisabeth Gebruers dewelke de 
voorzegde verkoop in alles lauderende, approberende en aggrerende verklaarde te 
constitueren en alle toonders dezer om te compareren voor meijer en schepenen van Olen 
en aldaar te doen de opdracht in ‘s heeren handen van huis en hof hiervoor breder vermeld 
ten einde om daarin met alle solemniteiten te goeden vestigen en erven Adriaen Van 
Lommel koper met zijn vrouw Anna Catharina Verwerft ook om in haar constituanten naam 
en ziel te retireren den eed ingevolge het plakkaat van 15 september 1753. 
 
Akte N°            16 november 1792  
 
Op heden den 16de november voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden (Jan) 
Franciscus Gebruers en Adriaen Van Lommel, beiden als aangestelde voogden over 
Maria Elisabeth Gebruers, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan 
Adriaen Baeten, present en de huur accepterende van zeker drie percelen erven gelegen 
onder Olen, aan de voorzegde Maria Elisabeth Gebruers competerende en actueel in huur 
gebruikt wordende bij Guilliam Baeten, groot salvo justo omtrent de zes zillen en dat om en 
mits een kwantiteit van tien veertelen roggen jaarlijks te vergelden volgens het Liers spijker. 
 
Zoo nochtans dat den huerling zal mogen saijen omtrent onderhalve zille met boekwijde, 
haever oft pataten ... 
 
Mede comparerende Guilliam Baeten inwoner onder Olen, welke verklaarde zich hier voor 
deze huur als borg te stellen. Actum Olen, present Philip De Vos en Marten Goris als 
getuigen. 
 
Akte N°            13 oktober 1792 
 
Conditie en voorwaarden op en achtervolgens dewelke de erfgenamen wijlen Marianna 
Ooms in huwelijk geweest hebbende met Mattheus Gijs inwoonster der stad Mechelen en 
aldaar overleden op heden den 13de oktober 1792 naar voorgaande zondagse kerkgeboden 
publiekelijk door mij notaris aan de meest biedenede zal presenteren te verkopen zeker 
perceel erve groot salvo justo een half bunder genaamd “ het heijblok “ gelegen onder Olen. 
Palende oost Geert Wouters, zuid Franciscus Vermeerbergen, west de erfgenamen wijlen 
Maria Vermeerbergen en noord de erfgenamen Wilm Meir en dat op de hierna te specifiëren 
conditie.  
 
Heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Philip De Vos voor de som 
van drie honderd en tachtig guldens en verklaarde daarop te stellen twintig verdieren, 
present F. P. De Smedt en Michiel Wilms. Op heden den 5de november 1792, het voorzegde 
perceel andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is hetzelfde met het geven van 1ste, 
2de en 3de stokslag absolutelijk en zonder verdere verhoging verbleven aan Philip De Vos 
voor de som als voor staande, present Sieur Mattheus Gijs en Martinus Meir. 
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Akte N°           5 november 1792 
 
Op heden den 5de november 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Henderickus Thijs inwoner van Oevel, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan 
Jacobus Verachtert Martenssone alhier present en de nabeschreven koopcessie en 
transport accepterende van zeker zijn comparants huis en stal met hof en binnengeleg, 
gestaan en gelegen alhier tot Oevel. Groot salvo justo een zille. Palende oost Jan Bapt. De 
Bakker, zuid het kerkhof en Franciscus Boekstijns, west de straat en noord Peeter Verlinden 
en dat om en mits een som van negen honderd guldens courant eens. 
 
Item en tot dien heeft den transportant aan den acceptant in deze alsnog verkocht de peerdt 
kribbe en varkens, de koe in den stal van het gemelde huis nieuwelings gemaakt voor de 
som van zes guldens en zes stuivers eens en tot dien al de nieuw gezaagde planken, 
bestaande in 15 à 16 tegen 5 oorden per voet te voldoen met de voorzegde koopsom. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Oevel, present Franciscus Verachtert en Adriaen Bastiaens 
als getuigen hiertoe aanzocht. Item en tot slot werd geordonneerd dat den transportant den 
stal van het voorzegde huis zal mogen gebruiken tot half maart eerstkomende. 
 
Akte N°           5 november 1792 
 
Op heden den 5de november 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Maria Christina Ooms in huwelijk met Franciscus De Bakker, alhier present. Item Anna 
Elisabeth Ooms in huwelijk met Andreas De Schutter insgelijks alhier present 
comparerende en tot slot Peeter Luijten en Michiel Vertommen beiden als actuele 
aangestelde voogden over de alsnog minderjarige Petrus Ooms en Martinus Ooms, allen 
kinderen van wijlen Anna Maria Sels en Henderick Ooms hun gemeenschappelijk ouders. 
 
Comparanten verklaarden bij deze te constitueren … om alsdan in hun naam opdracht te 
doen van zeker perceel erve gelegen in de jurisdictie van Olen, groot een half bunder en 
genaamd “ het heyblock “. Palende oost de erfgenamen Jan Verboven, zuid en west de 
erfgenamen Jan Vermeerbergen en noord de erfgenamen van Wilm Meir. Om hetzelfde 
perceel te laten goeden, vestigen en erven Philippus De Vos en Maria Elisabeth Seijen 
zijn huisvrouw, bij koop tegens de constituanten ten deze verkregen voor de som van 410 
guldens daaronder begrepen de helft der gestelde verdieren en 2 oorden per gulden en met 
het geven van stokslagen gesloten. 
 
De voorzegde voogden ten einde nabeschreven gebruikende de aggregatie en autorisatie 
indirect niet en is geschied in faveur van enige dode hand. Dit perceel aan hun pro indivis 
competerende uit hoofde van Maria Anna Ooms, overleden te Mechelen in huwelijk met 
zekere Mattheus Geijs als uit kracht van zekere transactie met dezelfde Mattheus Geijs 
aangegaan en gepasseerd voor den notaris J. Fr. Beelaerts tot Mechelen present getuigen 
op datum van 10 oktober laatstleden. Verder verklaarden de constituanten het voorzegde 
perceel te wezen vrij en onbelast salvo chijns aan den Heere graaf alhier. Constituerende 
verder hun hiervoor staande geconstitueerden om voorgaande aan al hetgene voorschreven 
naar des behoren dat in hun respectieve zielen te doen en reitereren den eed. 
 
Hebben de voorzegde comparanten constituanten in eigen naam als q.q. van dezelfde Philip 
De Vos ontvangen de som van vier honderd en tien guldens in voldoening van den voor 
geroerde erfkoop, des verklarende bij deze zodat deze daarover mede is dienende voor volle 
en absolute kwitantie. Actum binnen Olen, ter presentie van Sieur Mattheus Gijs en Marten 
Meir als getuigen. 
 
Inliggende akte: 
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Aan de Heeren Schout en schepenen van Tongerlo als oppermomboiren over alle wezen 
onder hunne jurisdictie. 
 
Vertonen Peeter Luijten en Michiel Vertommen in kwaliteit van wettelijke aangestelde 
voogden en toezieners over Martinus Ooms en Petrus Ooms, minderjarige kinderen wijlen 
Henrick Ooms en Anna Maria Cels hun ouders, dat aan hun voorschreven wezen indivies 
met hun zuster was competerende in een vierde part in zeker perceel erve gelegen onder 
Olen, groot salvo justo honderd en tachtig roeden en dat uit den hoofde van hun 
gemeenschappelijke zuster Maria Anna Ooms aan wie hetzelfde voor haar kavel in de 
gemeenschappelijke deling was bevallen,overleden tot Mechelen en aldaar in huwelijk 
geweest hebbende met zekere Sieur Mattheus Gijs, meester schoenmaker binnen dezelfde 
stad en met welke Sieur Mattheus Gijs de vertoners beneffens de wezen condividenten 
hebben aangegaan een transactie ter oorzaak de zelfde Maria Anna Ooms had 
achtergelaten een kind onmiddellijk na haar dood onmondig gestorven, bij welke transactie 
de vertoners beneffens de wezen condividenten aan dezelfde Sieur Mattheus Gijs moeten 
betalen de som van honderd en dertig guldens eens, blijvende daarmede de successie 
immobilair van Maria Anna Ooms dewelke bestaan in het hiervoor gevoegde perceel erve, 
ten behoeve der vertoners wezen en consoorten dat de condividenten der wezen niet langer 
zoekende in gemeenschap te blijven en het voorzegde perceel publiekelijk hebben doen 
verkopen voor de som van vier honderd guldens met de verdieren en alzo dezelfde verkoop 
tot effect niet kan volbracht worden zonder de autorisatie van de oppermomboiren. Redenen 
van recours. 
 
Ootmoediglijk biddende deze transactie en verkoop ten deze gemeld de supplianten te 
autoriseren om den koper daarin te goeden, vestigen en erven voor heer en Hof competent 
met alle nodige solemniteiten en de penningen onder hun kwitantie voor het part der wezen 
te ontvangen. Rekening bewijs. 
 
In de marge: D’ Heer Schouteth ende schepenen der heerlijckheijde van Tongerloo 

gecont hebbende op den inhoudt dezer aggreeren de transacctie ende 
verkoopinge voor sooveelle voordeelig voor de wezen dezer gemelt 
authoriseren voorders de supplianten kooper der gemelde placke landt te 
goeden vestige ende erven met de solemniteiteijten daer toe gerequireert 
ende voorts als deze requeste versocht salvo computu. Actum extra 
ordinarie in Tongerloo 30 8ber 1792 .Coram D’ heer M. N. Van 
Schoubroeck schouteth Jan Peeters en Franciscus De Ceuster 
schepenen. J. Van Roij secretaris.  

 
Akte N°            14 oktober 1792 
 
Op heden den 14de oktober 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Martinus Sprengers inwoner van Olen, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben 
aan Adriaen De Busser ook inwoner van Olen, present en de huur accepterende te weten 
van zeker perceel erve genaamd “ het bistenblok “ gelegen tot Neerbuul, groot vijf en een 
halve zille salvo justo. Palende oost Marten Wilms en anderen, zuid de baan op Geel, west 
Peeter Cluijts en anderen en noord de erfgenamen Geert Bellens en dat op een kwantiteit 
van negen veertelen rogge jaarlijks en voor een termijn van negen eerst komende jaren. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present Adiaen Mattheijs en J. Fr. Wuijts als 
getuigen. 
 
Akte N°           6 september 1792 
 
Op heden den 26ste september 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Sieur Joannes Franciscus Meermans burger en inwoner der stad Antwerpen en Joanna 
Verwimp zijn vrouw, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van 
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Juffrouw Anna Hufkens, inwoonster der stad Herentals een som van drie honderd guldens 
courant. 
 
Zij comparanten stelden speciaal tot pand, met consent van der comparanten zuster en 
zwager aan dewelke de nabeschreven goederen voor de helft zijn competerende uit kracht 
van testamentaire dispositie van wijlen Adriaen Verstockt, ook met consent van de 
comparante moeder Anna Maria Roosbroeckx dewelke ingevolge de gemelde 
testamentaire dispositie aan dezelfde goederen haar leven gedurende de touchte is 
hebbende van zeker perceel land gelegen onder Olen groot een half bunder genaamd  
“ huijpens hoek “. Palende oost de erfgenamen Joris Cluijts, zuid de erfgenamen Peeter 
Smets, west den comparant cum suis erve en noord de erfgenamen Hendrick Meir. Item 
zeker perceel erve genaamd “ den schoolpat “ groot een derdel ook onder Olen gelegen. 
Oost de erfgenamen Adriaen Douwen, zuid Peeter Cools cum suis, west Peeter Van Dijck 
erfgenamen en noord Peeter Cools cum suis. Aldus gedaan en gepasseerd present Joannes 
Baptista Schmitz en Joannes Van Ende als getuigen.  
 
De ondergeschreven Anna Barbara Verwimp en haar man Franciscus Smets verklaarden 
mits deze te consenteren in het verbinden en hypothekeren der panden hiervoor breder 
gemeld. Mede comparerende Anna Maria Roosbroekx welke verklaarde te desisteren van 
haar recht van touchte die zij aan de gemelde goederen is hebbende. Actum binnen Olen, 
dezen 4 oktober present den eerw. heer Oniaerts en J. Fr. Wuijts. 
 
Akte N°           23 september 1792 
 
Op heden den 23ste september voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Gerardus Laureijs in huwelijk met Maria Laureijs inwoners van Oevel welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Mattheijs inwoner van Olen 
onder Tongerlo een som van twee honderd guldens courant. 
 
Hij comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen onder Oevel, groot twee 
honderd roeden salvo justo. Palene oost de erfgenamen Peeter Verachtert, zuid Adriaen 
Verhestraeten, west de abdij van Tongerlo erve en noord Gerard Helsen. Actum binnen Olen 
op het kantoor van mij notaris, present Franciscus Smets en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°           21 augustus 1792 
 
Op heden den 21ste augustus 1792 compareerde Peeter Calaerts in huwelijk met Anna 
Catharina De Kock inwoners aan de Voort Cappelle jurisdictie van Westerlo, welke 
comparant verklaarde bij vorm van erfuitgeving overgeven en getransporteerd te hebben van 
zeker perceel erve, ten dele heide en ten dele bos, groot salvo justo (een) zille gelegen op  
“ de hoogtonne “ onder de jurisdictie van Noorderwijk. Palende oost Adriaen Wouters, zuid 
de weduwe Kesselaers, west dezelfde en noord Adriaen Heijlen, voor een tijd en termijn van 
negen en negentig jaar, op den last dat den receptant aan den comparant of zijn actie 
hebbende jaarlijks zal moeten gelden en betalen twintig stuivers jaarlijks Brabants courant en 
alzo voor den voorzegde termijn van negen en negentig jaren een som van negen en 
negentig guldens courant en dat aan Peeter Huijskens in huwelijk met Catharina Helsen 
inwoners van Morkhoven ten deze present. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen 
present J. Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx als getuigen. 
 
Akte N°             13 juli 1792 
 
Huwelijkscontract:    In den naeme ons Heere Amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument zij konde en kennelijk een iegelijk die dit zelfde 
zullen zien of horen lezen dat op heden den 13de juli 1792 dat voor mij notaris en getuigen 



Notariaat Joannes Franciscus Oniaerts 1785-1801  Pagina | 156 

nagenoemd compareerden in propere personen Jan Vande Ven weduwnaar wijlen Anna 
Catharina Stuijvers inwoners van Zammel jurisdictie van Geel, toekomende bruidegom ter 
ene zijde en Theresia De Becker jonge dochter ten deze bijgestaan van Hendrick De 
Becker haar vader, toekomende bruid, welke comparanten verklaarden onderling te hebben 
geconcipieerd en besloten een toekomend huwelijk en willende hetzelfde naar het gebod van 
God en onze Moeder de Heilige kerk solemniseren en voltrekken en hebben om te 
voorkomen alle kwesties en geschillen die meermaals tussen de vrienden van den eerste 
aflijvige en den langstlevende van hun beiden zouden kunnen oprijzen, na rijpe deliberatie 
onbedwongen en uit vrije wil zo zij verklaarden, gemaakt en geordonneerd en gesloten dit 
tegenwoordige contract of huwelijkse voorwaarden en dit in de manieren en condities hierna 
volgende: 
 
Ten eerste werd er geconstitioneerd en heeft den voorzegde Jan Vande Ven toekomende 
bruidegom beloofde in te brengen alle zijn goederen, zowel de haafelijke als erfelijke, gelijk 
zij Theresia De Becker bijgestaan met haar vader ook beloofde in te brengen al haar 
haafelijke effecten met afspraak dat de voorzegde bruid of bruidegom aflijvig werden zonder 
wettige levende kind of kinderen achter te laten dat in dat geval de langst levende van hun 
beiden in volle eigendom zal hebben en behouden al de haafelijke en mobilaire effecten en 
goederen. 
 
En ingeval als voor dat zijn toekomende bruid Theresia De Becker boven hetgene voorzegt 
in vollen eigendom zal hebben en behouden de juiste helft van zeker huis en hof met 
aangelegen erven gestaan en gelegen omtrent de kerk tot Zammel, te samen groot omtrent 
honderd en vijf en twintig roeden, door den voorzegde bruidegom met wijlen Anna 
Catharina Stuijvers zijn eerste huisvrouw bij koop verkregen ... nochtans van aan de 
erfgenamen van wijlen zijn eerste vrouw uit te keren en te betalen de som van honderd en 
vijftig guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx als getuigen. 
 
Akte N°             10 juli 1792 
 
Testament:    In den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk een iegelijk dat op heden den 10de juli 1792 voor mij notaris en getuigen 
nagenoemd compareerde Juffrouw Anna Elisabeth Helsen Jansdochter, begijn op het 
begijnhof binnen de stad Herentals, de comparante gezond van lichaam op mijn kantoor ook 
in volle gebruik van haar verstand, memorie en andere zinnen, welke comparante verklaarde 
hierbij haar tegenwoordige akte van testament te ordonneren. Ten contrarie, derogerende en 
revocerende en teniet doende alle voorgaande testamenten voor deze datum gemaakt en 
wel namelijk hetgene gepasseerd voor den notaris F. Van Hove binnen Herentals. 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart gelijk men zulks op het begijnhof gewoon is te doen, ook met het uitdelen 
van vier ... kaarsen aan ieder begijn. 
 

- Item wilde en begeerde zij testatrice dat onmiddellijk na haar overlijden zal moeten 
geschieden een dertigsten van missen in de kerk van het voorzegde begijnhof 
gelijk ook een dergelijke dertigste in de parochiale kerk van de stad Herentals tot 
lafenis van haar ziel. 

 
- Item wilde en begeerde zij dat er onmiddellijk na haar overlijden zouden 

gecelebreerd worden door de eerwaarde paters Minderbroeders tot Herentals 
zouden gedaan worden honderd missen tot lafenis van haar ziel. 
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- Item legateerde en maakte zij aan Juffrouw Anna Catharina Helsen dochter van 
haar testatrices broer insgelijks begijn tot Herentals haar besten overrok, rok en 
capruijn, een dozijn doeken, een half dozijn van de beste hemdekens en tot dien 
een bedde met ledikant, sargie, kussens, peul en twee slaaplakens ten keuze van 
dezelfde Anna Catharina Helsen.  

 
- Item maakte zij tien guldens en tien stuivers eens aan alzulke Juffrouw begijn als 

na haar dood haar uitvaart, begrafenis en sterfhuis zal dirigeren, zo als zulks op het 
voorzegde begijnhof geplogen werd. 

 
- Dispositie van tijdelijke goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke maakte zij 

testatrice deze aan twee broers Anthoon Helsen en Franciscus Helsen, ieder 
voor de juiste helft ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Peeter Haseldonckx en Franciscus Neijens geburen van mij notaris. 
 
Akte N°             1 juli 1792 
 
Op heden den 1ste juli 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden Peeter 
Michiels inwoner van Oosterwijk welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan 
Michiel Doos, alhier present en de nabeschreven huur accepterende, te weten van zeker 
zijn comparants huis, actueel bij hem bewoond wordende met den aangelegen hof, zo en 
gelijk hetzelfde word gebruikt, gestaan en gelegen tot Oosterwijk. Item en tot dien twee 
perceelkens land gelegen omtrent “ de pattater huijs erve “ omtrent het gene van Elisabeth 
Van Broeckhoven te samen groot omtrent een halve zille. Item en tot slot zeker perceeltje 
erve gelegen ter plaatse genoemd “ de venne heijde “ groot salvo justo een half bunder zo 
en gelijk hetzelfde staat afgepaald en is aangewezen, en dat om en mits een somme van 
vijftien guldens in voorlijf en vijf veertelen en een halve koren. 
 
Item reserveerde de verhuerder de, zolder van de verhuerde huisinge, liggende boven de 
camer gelijk hij ook aan hem reserveerde al het hout staande aan de verhuerde erve 
genaamt “ de venneheijde “ ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present J. Fr. Wujijts en Francisus Neijens als 
getuigen. 
 
Akte N°            26 juni 1792 
 
Op heden den 26ste juni 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd Adriaen Bellemans 
in huwelijk met Anna Maria Dils inwoners van Damseinde, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Wouters en Christina Wouters beiden 
gehuwden en ingezetenen van Morkhoven een som van vierhonderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker zijn comparant huis en binnenblok met den hof, te 
samen groot een oud bunder. Palende oost Peeter De Winter, zuid de straat, west Gerard 
De Winter en noord N. Roosbroeckx. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het 
kantoor van mij notaris, present J. Fr. Wuijts en Jan Van Den Brande als getuigen. 
 
Akte N°            23 juni 1792 
 
Op heden den 23ste juni 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde, Sieur 
Hendrick Van Hove notaris binnen de stad Herentals bij deze onherroepelijk en met volle 
macht te maken ... en alle tooners dezer of authentieke kopij, om te gaan en te compareren 
voor Schout en schepenen van Tongerlo en aldaar in ‘s heeren handen te doen de opdracht 
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van zeker perceel weide gelegen tot Daemseinde onder de jurisdictie van Tongerlo, groot 
salvo justo een zille. Palende oost de erve van de abdij van Tongerlo, zuid dezelfde, west 
Jan Baptist Dils en noord Jan Van Den Brande om des gedaan in het voormelde perceel 
weide wel en wettelijk te goeden, vestigen en erven naar stijl der Banken Jan Van Den 
Brande en ... (leeg) zijn huisvrouw in de voegen en manieren de gemelde Jan Van Den 
Brande het gemelde perceel weide bij koop heeft verkregen blijkens de publieke condities 
van verkoop op 12 mei van dit jaar 1792. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, 
present Martinus Van Looij en Adrianus Henricus Van Hove. 
 
Akte N°            23 juni 1792 
 
Op heden den 23ste juni 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde, Sieur 
Hendrick Van Hove notaris binnen de stad Herentals bij deze onherroepelijk en met volle 
macht te maken ... en alle toners dezer of authentieke kopij, om te gaan en te compareren 
voor den Heer Drossaard en schepenen van het dorp van Westerlo om opdracht te doen van 
zeker perceel erve gelegen onder de jurisdictie van Westerlo, groot salvo justo ander halve 
zille. Oost Peeter Dils, zuid Peeter Heijlen, west Jan Dirickx en anderen en noord Jan Heijlen 
om des gedaan dit perceel te goeden, vestigen en erven gerekwireerd Adriaen Bellemans 
en Anna Maria Dils zijn huisvrouw die dit perceel erve bij koop heeft verkregen op datum 
van 12 mei van dit jaar 1792. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, ter presentie 
van Martinus Van Looij en Adrianus Henricus Van Hove. 
 
Akte N°            20 juni 1792 
 
Op heden den 20ste juni 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Anna 
Maria Roosbroeck weduwe wijlen Jan Verwimp inwoonster van Olen, welke comparante 
verklaarde te consenteren en tevreden te wezen bij deze dat haar dochter Joanna Verwimp 
en haar man Sieur Joannes Meermans burgers en inwoners der stad Antwerpen en 
meesterbakker aldaar, ter rente lichten een som van tweehonderd guldens courant waarvoor 
zij belasten en voor hypotheek verbinden de helft van zekere hofstede met landerijen en 
annex weiden, gestaan en gelegen onder het dorp van Olen, groot in het geheel omtrent de 
vijf bunders, in touchte bezeten wordende door de comparante uit kracht van testamentaire 
dispositie van wijlen Adriaen Verstockt, gepasseerd voor mij notaris en getuigen op datum 
van 30 september 1782 uit kracht van welke voorberoepen dispositie aan de voorzegde 
Joanna Verwimp is competerende den eigendom in de juiste helft der voorzegde goederen. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Adriaen Thoremans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°            19 juni 1792 
 
Op heden den 19de juni 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Egidius 
Oniaerts Michielszone, inwoner van Geel, welke comparant verklaarde bij deze 
onherroepelijk te constitueren en ten volle machtig te maken ... en alle toonders dezer of 
dobbel authentiek om te gaan en te compareren voor meijer en schepenen van het dorp en 
graafschap van Olen en aldaar voor en in den naam des comparants in handen des heere 
meijers als in ‘s Heere handen op te dragen en te doen wettelijke vertijdenisse, eerst van 
zeker perceel erve genaamd “ de beffe “ groot salvo justo drie zillen gelegen onder Olen, 
onder het kanton van Schaatsbergen. Palende oost Jan Bellen, zuid Peeter Helsen, west 
een straatje en noord Jan Cluijts en meer anderen. Item en ten tweede van zeker perceel 
erve genaamd “ de berckerhoef “ groot salvo justo drie honderd vijf en zeventig roeden, 
gelegen als het voorgemelde perceel. Palende oost de erfgenamen Merten Daems, zuid 
Franciscus Helsen cum suis, west Peeter Peeters erfgenamen en noord Gerard Wouters, om 
des gedaan wel en wettelijk te goeden, vestigen en erven naar stijl der Banken gerekwireerd 
Cornelis Vissers en Maria Catharina Van Bouwel zijn huisvrouw zoals de gemelde 
Cornelius Vissers de voorzegde twee percelen van erven bij koop heeft verkregen voor de 
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som van vijf honderd één en twintig guldens veertien stuivers en twee oorden. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, present J. Fr. Wuijts en Marten 
Goris. 
 
Akte N°            17 juni 1792 
 
Op heden den 17de juni 1792 voor mij J. Fr. Oniaerts notaris en getuigen nagenoemd 
compareerden Jan Daems in huwelijk met Maria Catharina Sijen inwoners van Damseinde 
onder Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Geeraerd 
De Winter inwoner van Noorderwijk, een som van twee honderd guldens courant. 
 
Zij comparanten stelden tot pand zeker perceel erve genaamd “ het djen geijzen “ groot een 
bunder salvo justo gelegen tot Damseinde onder Westerlo. Palende oost Peeter Heijlen, zuid 
Franciscus Vermeulen, west Peeter Dils en noord “ de plijne “. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Gommarus Somers en Jan 
Haeseldonckx als getuigen. 
 
Akte N°            14 juni 1792 
 
Op heden den 14de juni 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Jan 
Baptist De Winter in huwelijk met Cornelia Van Doninck inwoners van Olen, welke 
comparant bekende van nieuwjaar gepasseerd ontvangen te hebben uit handen van Maria 
Elisabeth De Winter zijn zuster inwoonster van Antwerpen een som van twee honderd 
guldens courant. 
 
Voor welke kapitale som en te vervallen intresten hij comparant is verbindende zijn persoon 
en goederen, roerende en onroerende waar en op welke plaats ze gelegen en bevonden 
zouden worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter 
presentie van den eerwaarde heer (Cornelius) Vranckx onderpastoor alhier en J. Fr. Wuijts 
als getuigen. 
 
Akte N°            12 juni 1792 
 
Op heden den 12de juni 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Jan 
Sterckx inwoner van Morkhoven, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan 
Peeter Biermans in huwelijk met Maria Anna Vekemans, present en de huur accepterende 
van zeker zijn comparants huis met annexis en aangelegen hof, gestaan en gelegen in den 
dorps cirkel van Morkhoven en dat om en mits een som van zes en dertig guldens jaarlijks 
en tevens aan den acceptant verhuurd te hebben drie zillen land gelegen op “ de hoog 
blokken “ en het binnenveld voor de kwantiteit van acht en een halve veertel koren Lierse 
maat jaarlijks te leveren in specie van graan. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter 
presentie van Jan Haesendonckx en Adriaen Laureijs als getuigen. 
 
Akte N°             8 juni 1792 
 
Testament:   in den naem ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 8ste juni 17voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Peeter 
Verwerft en Catharina Van Dijck gehuwden en ingezetenen van de Beekvennen onder 
Herentals, beiden hun verstand, memorie en zinnen in alles machtig, welke comparanten 
verklaarden bij deze hun tegenwoordige testament geordonneerd te hebben. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie. 
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- Dispositie van hun goederen laat en maakte hij testateur aan zijn kinderen van het 

eerste huwelijk de juiste helft van al zijn haafelijke en mobilaire effecten en al 
hetgeen den natuur van have is hebbende en de resterende helft maakte hij aan 
zijn tegenwoordige huisvrouw en item maakte hij aan haar de touchte en het 
gebruik van alle erfelijke goederen en willende dat den eigendom zal gaan en 
succederen volgens landsrecht en coustumen lokaal. 

 
- De testatrice disponeerde haar goederen, bestaande in haave en meubel en 

maakte dezelfde aan haar tegenwoordige man in volle eigendom ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en Jan Hasendonckx als getuigen. 
 
Akte N°             6 juni 1792 
 
Op heden den 6de juni 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Peeter 
Mertens Michielssone in huwelijk met Theresia Van Dingenen inwoners van Oevel, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Ida Gebruers weduwe Marten 
Daems een som van honderd en vijftig guldens courant. 
 
De comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen onder Olen en genaamd  
“ den kattendumpel “ groot salvo justo een derdel. Palende oost ... (leeg), zuid den 
rentgelder in deze, west Cornelis Verachtert en noord P. M. Soeten. Item een perceel erve 
genaamd “ het zilleken “ ook gelegen onder Olen, groot honderd roeden. Palende oost ... 
(leeg), zuid het Kapittel van Lier, west een straatje en noord Cornelis Verachtert. Actum Olen 
op het kantoor van mij notaris J. Fr. Wuijts en Jan Haesendonckx. 
 
Akte N°             4 juni 1792 
 
Op heden den 4de juni 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden den 
eerwaarde heer Jan Baptist Wouters, priester en inwoner der stad Herentals ter ene zijde, 
Peeter Jan Struijf inwoner van Noorderwijk ter andere zijde welke comparanten verklaarden 
onderling op den voet en in conformiteit van zekere akte van condescendentie door den 
tweede comparant gedaan in alzulke conclusie als wegens den heer eersten comparant 
genomen voor de wethouders van het voorzegde Noorderwijk, zijnde dezelfde akte van 
condescendentie door de den voorzegde heer eerste comparant ... gelimiteerd en met 
stenen palen, de partijen erven te hebben gescheiden op de volgende manieren: 
 
Te weten tussen de erven van den heer eerste comparant genaamd “ het koen? ”. Palende 
noordwaarts tegen de erve van den tweeden comparant genaamd “ de tichelderije “ zijnde 
met consent van partijen op de directie van het oosten naar het westen gekeken twee witte 
en een blauwe arduinen steen in de voegen dat de voorzegde palen van nu en voortaan 
zullen designeren het scheiden van partijens erven.  
 
Item tussen de erven van den eersten comparant genaamd “ sterkxen dries “ en degene 
van den tweede comparant zijnde uitgestorte steenaarde gekomen van Elisabeth Van Dijck 
op de directie van zuid oostwaarts tot noordwestwaarts een blauwe arduinen vierkante 
stenen den welke voortaan zal designeren en op welke directie zullen scheiden de 
voorzegde twee percelen op de directie van zuid oostwaarts tot noordwestwaarts als 
hiervoor gezegd is, ook op de directie van zuid west tot noord oost met welke palen de 
partijen verklaarden onderling content en vergenoegd te houden. Aldus gedaan en 
gepasseerd ter presentie van (Peeter) Joseph Struijfs en Peeter Bouwen. 
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Akte N°             2 juni 1792 
 
Condities en voorwaarden welke men vanwege Egidius Oniaerts op heden den 2de juni aan 
de meestbiedende zal presenteren twee kopen percelen van erven gelegen onder de 
jurisdictie van dit dorp van Olen. 
 
Op de voorzegde condities werd voor eerst te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de 
beffe “ groot salvo justo drie zillen. Palende oost Jan Bellens, zuid Peeter Helsen, west een 
straatje en noord Jan Cluijts en meer anderen ... en heeft daarvan den handslag ontvangen 
Cornelis Vissers voor de som van vierhonderd en negentig guldens courant en verklaarde 
daarop te stellen vijftien verdieren, present Guilliam Van Passel en Martinus Goris als 
getuigen. 
 
Ten tweeden werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ de berke hoef “ groot 
salvo justo drie honderd vijf en zeventig roeden. Palende oost de erfgenamen Marten Daems 
zuid Frans Helsen cum suis, west Peeter Peeters erfgenamen en noord Geeraerd Wouters. 
Heeft hiervan den handslag ontvangen Cornelis Vissers voor de som van vier honderd 
guldens en verklaarde daarop te stellen tien verdieren. Aldus gedaan en provisioneel 
verkocht, present de getuigen hierboven genoemd. 
 
Compareerde Guilliam Van Passel welke op ieder koop verklaarde te stellen drie verdieren 
present Marten Goris en Guilliam Baeten. Op heden den 18de juni 1792 is gecompareerd 
Cornelis Vissers dewelke verklaarde op ieder koop één verdier te stellen. Op dito 
voorschreven den eerste en tweede koop zijn dezelfde na voorgaande zondagse 
proclamaties en met het geven van 1ste, 2d en 3de stokslag absolutelijk en zonder verdere 
verhogingen verbleven aan Cornelis Vissers. Aldus absolutelijk verkocht en met den 
stokslag gesloten, present Adrianus Bellens en P. J. Verachtert als getuigen. 
 
Akte N°            19 juni 1792 
 
Conditie en voorwaarden waarop en van wegens den notaris Henderick Van Hove binnen 
Herentals presenteerde te verkopen de nabeschreven percelen van erven op de volgende 
condities: 
 
Specificatie van den eerste koop, zeker perceel erve gelegen alhier onder de jurisdictie van 
Westerlo, groot salvo justo anderhalve zille. Palende oost Peeter Dils zuid Peeter Heijlen, 
west Jan Dirickx en anderen en noord Jan Heijlen. Heeft daarvan den handslag ontvangen 
Adriaen Belmans voor de som van drie honderd en vijftig guldens courant en verklaarde 
daarop te stellen tien verdieren. Comparant stelde voor borg Jan Govaerts alhier mede 
comparerende. Op heden den 29de mei 1792 het voorzegde perceel waarvan den handslag 
ontvangen heeft Adriaen Belmans andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde tot 
absolute verkoop is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag verbleven aan 
dezelfde Adriaen Bellemans voor de som en verdieren als hiervoor gemeld, present Amand 
Helsen en Peeter Verswijvel als getuigen. 
 
Den tweede koop, zeker perceel weide gelegen onder de jurisdictie van Tongerlo, groot 
salvo justo een zille. Palende oost de erve van de abdij van Tongerlo, zuid dezelfde, west 
Jan Bapt. Dils en noord Jan Van Den Brande en heeft daarvan den handslag ontvangen Jan 
Van Den Brande voor de som van twee honderd één en tachtig guldens en verklaarde daar 
twintig verdieren op te stellen. Ten deze mede comparerende Franciscus Heijlen die zich 
hier als borg stelde. Aldus provisioneel verkocht aan de kapelle Ter Voort op den 12de mei 
1792, present Peeter Verswijvel en Jan Van Bijlen als getuigen. Op heden den 29ste mei 
1792 het voorzegde perceel erve zijnde weide waarvan den handslag ontvangen heeft Jan 
Van Den Brande, andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde met consent van partijen tot 
absolute verkoop is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag verbleven aan 
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dezelfde Jan Van Den Brande. Aldus absoluut verkocht, present Amand Helsen en Peeter 
Verswijvel als getuigen. 
 
Akte N°            25 mei 1792 
 
Op heden den 25ste mei 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Carolus Laureijs inwoner van Testelt, welke comparant verklaarde bij deze overgegeven te 
hebben aan en ten behoeve van de Capelle ter Zandt onder Noorderwijk alzulke erfelijke 
rente van acht honderd en negentig guldens courant als hij comparant is hebbende en 
heffende ten laste van zijn broer Gerard Laureijs en zijn huisvrouw Maria Laureijs alles 
ingevolge rente constitutie en Goedenisse daarvan gepasseerd voor de heren Drossaard en 
schepenen der Vrijheid Geel op datum van 28 juni 1791, welke mits deze bij kopie aan de 
voorzegde Capelle wordt overgeven en bij ditto provisors de voorzegde transport ten 
behoeve de voorzegde Capelle ter Zand wordt aangenomen voor een gelijk som van acht 
honderd en negentig guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter 
presentie van Joannes Laurentius Van Den Brande en Geeraert Laureijs als getuigen. Mede 
ondertekend: ... Van Leeuw pastoor in Noorderwijk provisor. 
 
Den intrest der rente in het voorzegde transport gemeld is door den transportant van den 
rentgelder ontvangen tot op heden datum, zodat dezelfde van op heden cours neemt ten 
behoeve van de Capelle van Onse Lieve Vrouwe. 
 
Akte N°            20 mei 1792 
 
Op heden den 20ste mei voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Peeter 
Michiels inwoner van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, welke comparant verklaarde 
verhuurd te hebben zeker zijn comparant huis, schuur, stal met de annex landerijen, weiden 
en heiden, zo en gelijk hetzelfde bij den huurder in gebruik wordt en behoudens dat den 
verhuurder aan hen reserveerde de helft van zekere heide genaamd “ de wipheijde “ en dat 
aan Adriaen Maes in huwelijk met Anna Catharina Van Den Brande, ten deze present en 
hetzelfde opnieuw in huur accepterende en dat mits een kwantiteit van vier en twintig 
veertelen en een loop koren Lierse maat volgens het spijker van Lier en vijf en zestig 
guldens in voorlijf jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van Martinus Verlinden en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°            17 mei 1792 
 
Op heden den 17de mei 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Moons in kwaliteit als vader en voogd over de wezen bij hem verwekt met wijlen Maria 
Catharina Van De Poel, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Douwen 
alhier present en de nabeschreven huur accepterende van te weten zeker drie percelen van 
erven gelegen onder Oosterwijk Tongerlo. Het eerste genaamd “ den tongelschen dries “, 
het tweeden “ den kercken thoren “ en het derde “ het anneken van dijck “ te samen groot 
twee bunders, zo en gelijk dezelfde percelen in huur zijn gebruikt geweest bij Adriaen Van 
De Poel en dat om en mits de kwantiteit van dertien veertelen koren Lierse maat jaarlijks te 
betalen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx als getuigen. 
 
Akte N°            13 mei 1792 
 
Testament:   In den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen 
dat op heden den 13de mei 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Van Reusel en Catharina Doos gehuwden en ingezetenen van Oosterwijk jurisdictie van 
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Tongerlo, beiden gezond van lichaam, welke comparanten verklaarden gemaakt te hebben 
dit hun tegenwoordige akte van 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 goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke maken zij aan 
elkaar in volle eigendom en met de volle touchte en gebruik gedurende hun leven, 
te weten dat de laatst levende aan hun wettige kinderen zal moeten uitkeren en 
laten volgen de legitieme portie van hun na te laten haafelijke goederen. 

 
- Nochtans dat zij testatrice in geval van haar vooraflijvigheid nalatende kind of 

kinderen van haar tweede huwelijk in dat geval en anders niet, wilde en begeerde 
dat haar kinderen verwekt in eerste huwelijk met wijlen Martinus Meeus dezelfde 
hun legitieme portie zullen moeten vinden in en uit de erfgoederen op hun met het 
afsterven van wijlen Martinus Meeus hun vader was gedevolveerd. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en Jan Hasendonckx als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°             6 mei 1792 
 
Op heden den 6de mei 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Peeter 
Heijlen in huwelijk met Anna Theresia Daems inwoners van Morkhoven, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Heijlen in huwelijk met Maria 
Catharina Van Outsel inwoners van Noorderwijk, een som van twee honderd guldens 
courant. 
 
De comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen aan de Doornickxstraat 
onder Noorderwijk, groot salvo justo twee en halve zille. Palende oost Merten Laenen, zuid 
den loop en “ het kepperblock “, west den rentheffer en noord de straat. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan 
Haseldonckx als getuigen. 
 
Akte N°            19 juni 1792 
 
Testament:    In den naem Godts amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij een ieder dat op heden den 6de 
mei 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde Jan Van Rompaij en 
Maria Catharina Lot, gehuwden en ingezetenen van Oosterwijk ten gehucht van 
Plassendonk, hij comparant liggende ziek te bed en zij comparante met ons gaande en 
staande, welke comparanten verklaarden gemaakt en geordonneerd te hebben dit hun 
tegenwoordig testament. 
 

- 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 goederen aan 
elkaar hebben gemaakt in volle eigendom op last van aan hun kinderen te laten 
volgen hun juiste legitieme portie in de haafelijke nalatendheid. 

 
- Aangaande hun erfelijke goederen die zij gezamenlijk hebben verkregen, hetzij in 

hun hoofde patrimoniale of matrimoniale daarvan verklaarden zij elkaar de volle 
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touchte en gebruik daarvan te maken gedurende hun leven en den eigendom aan 
hun wettige kinderen met naam Adriaen Van Rompaeij, Anna Catharina Van 
Rompaeij en Peeter Van Rompaij en die tevens moeten hebben bij prelegaat een 
som van vijftig guldens eens en dat voor hun bewezen diensten aan de testateuren 
gedaan.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ten huize en voor het ziekenbed van den 
testateur, ter presentie van Jan Verswijvel en Peeter Van Doninck beide geburen als 
getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            30 april 1792 
 
Op heden den 30ste april 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Gommarus Mannaerts inwoner van Geel, welke comparant bekende ontvangen te hebben 
uit handen van Anna Barbara Huijskens, inwoonster van Geel een som van vier honderd 
en vijftig guldens courant. 
 
Hij comparant stelde speciaal tot pand zeker zijn comparants vrouwe kindsgedeelte alsnog 
met haar consoorten onverdeeld gelegen zo onder Geel als elders, dezelfde zijn huisvrouw 
alhier present tot hetgene voorzegt bij deze autoriserende. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Joannes 
Verboven als getuigen. Getekend Peeter Gommarus Mannaerts en Anna Catharina Van 
Nueten. 
 
Akte N°            27 april 1792 
 
Op heden den 27ste april 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Sieur 
Joannes Franciscus Meermans en Joanna Verwimp inwoners der stad Antwerpen. Item 
Anna Barbara Verwimp inwoonster van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben uit handen van Jan Heijns en Anna Elisabeth De Ceuster gehuwden ingezetenen 
van Tongerlo, een som van drie honderd guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen onder Olen genaamd  
“ het keskens ven “ groot een bunder salvo justo. Palende oost de pastorale goederen van 
Olen, zuid Guil. Vekemans, west der straat en noord de voorzegde pastorale goederen. 
Hetzelfde perceel aan de comparanten onverdeeld competerende uit kracht van testament 
van wijlen Adriaen Verstockt gepasseerd voor mij notaris in dato ... (leeg) 1782. Aldus 
gedaan en gepasseerd ter presentie van Petrus Van Ende en ... 
 
Akte N°            22 april 1792 
 
Op heden den 22ste april 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Henricus Helsen in huwelijk met Maria Catharina Douwen inwoners van Gelindel onder 
Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Boeckx 
in huwelijk met Catharina Claes inwoners van Morkhoven een som van honderd guldens 
courant. 
 
Hij comparant stelde speciaal tot pand een perceel erve genaamd “ ruijters dries “ groot drie 
zillen gelegen tot Morkhoven. Palende oost Jan Stercks, zuid Carel Van Genechten cum suis 
west Peeter Peeters erfgenamen en noord de straat. Actum Olen op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van Jan Douwen en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°             7 juni 1792 
 
Testament:   In den naem Godts amen 
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Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 7de april 1792 voor mij notaris en getuigen na genoemd compareerde Peeter 
Verheijen actuele domestiek van den eerwaarde heer pastoor van Noorderwijk en inwoner 
van aldaar, ziek liggende te bedde, welke comparant verklaarde gemaakt en geordonneerde 
te hebben dit zijn tegenwoordige akte van laatste wil. 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart naar staat en conditie ter directie van zijn na te noemen erfgenaam. 
 

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen die hij legateerde aan Anna Maria Struijs 
actuele meid van den eerwaarde heer pastoor alhier in consideratie van haar 
goeden dienst aan den testateur, de som van vijf en twintig guldens courant eens.  

 
- Dispositie van zijn generale nalatendheid, zowel de haafelijke als erfelijke maakte 

hij testateur aan zijn broer Martinus Verheijen in volle eigendom en ingeval deze 
kwam te overlijden zonder wettige geboorten zullen de voorgemelde goederen na 
de dood van zijn voormelde broer moeten succederen op de naaste 
bloedverwanten en familie van hem testateur. Behoudelijk ingeval zijn voorzegde 
broer voor zijn tegenwoordige huisvrouw Dimphna Smets aflijvig werd dezelfde 
Dimphna Smets gedurende haar leven zal moeten hebben de touchte der 
voorzegde goederen. 

 
- Item wilde den testateur dat er onmiddellijk na zijn overlijden zouden gecelebreerd 

worden om drie honderd guldens missen van requiem, te weten voor honderd vijftig 
guldens door de paters Minderbroeders tot Herentals en de resterende der directie 
van de eerwaarde heren paters alhier. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk en voor het ziekenbed, ter presentie van 
den eerwaarde heer P. Van Leeuw pastoor en Mr. Jacobus Willems als getuigen ten deze 
aanzocht. 
 
Akte N°            29 maart 1792 
 
Op heden den 29ste maart 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Joannes Baptista Heijlen inwoner van Noorderwijk, ten einde nabeschreven geautoriseerd 
van Maria Bax zijn moeder, zo hij verklaarde, welke comparant bekende alzo verhuurd te 
hebben aan Guilliam Verstappen inwoner van Oosterwijk, alhier present en de huur 
accepterende van zeker te weten een perceel erve genaamd “ de nulheijde? ” groot omtrent 
een zille, zeker perceel erve genaamd “ het bovenmans “ groot een derdel. Item een 
perceel genaamd “ het geil stuk “ groot een half bunder. Item een perceel genaamd “ de 
schomme “ groot een half bunder. Item en tot slot een perceel erve genaamd “ beteblok “ 
groot salvo justo een bunder.  
 
Al de voorzegde percelen gelegen tot Oosterwijk, jurisdictie van Tongerlo. Zijnde deze huur 
gecontracteerd voor de kwantiteit van vijftien veertelen en een halve koren jaarlijks te 
vergelden en te betalen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van Marten Verstappen en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°            24 februari 1792 
 
Op heden den 24ste februari voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Jan 
Baptist Van Den Bolk in huwelijk met Anthoneta Wouters inwoners van Geel, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Ida Gebruers weduwe van Marten 
Daems inwoonster van Buul onder Olen een som van twee honderd guldens courant. 
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Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen tot Gelindel jurisdictie van 
Westerlo, groot salvo justo een half bunder. Palende oost de baan van Tongerlo naar de 
Cappelle Ter Voort, zuid Peeter Wuijts, west Peeter Verbiest en noord de erfgenamen 
Peeter Heijlen. Aldus gedaan en gepasseerd tot Buul onder Olen, present Peeter Soeten en 
Adrianus Laenen als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            19 juni 1792 
 
Testament:   In nomine Domini Amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk dat op heden den 2de februari 1792 voor mij notaris en getuigen 
nagenoemd compareerde Maria Dimphna Van Houdt en Franciscus Van Eeckhout 
gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, de comparante liggende ziek te bed en hij 
comparant met ons gaande en staande, welke comparanten verklaarden bij deze gemaakt te 
hebben deze hun tegenwoordige akte van uiterste wil. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
betamelijke uitvaart. 
 

- Dispositie van hun haafelijke effecten die zij aan elkaar maakten op last van de 
legitieme portie aan hun wettige descendenten instituerende met vol recht. 

 
- Aangaande hun erfelijke goederen daarvan verklaarden zij aan de langst levende 

de volle touchte te maken gedurende haar of zijn leven en na hun dood zouden 
succederen volgens landsrecht. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Jacobus Breugelmans 
en Guilliam Smets als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            26 januari 1792 
 
Op heden den 26ste januari 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Andries Hoes weduwnaar Catharina Van Dingenen inwoner van Oevel ter ene zijde en 
Jan Baptist Hoes respectieve wettelijke voogd over het enige minderjarige kind van den 
voorzegde Andries Hoes. De voorzegde Jan Baptist Hoes zo voor zichzelf als in kwaliteit 
van oppervoogd over het voorzegde kind en Dominicus Hoes bejaarde jongman ter andere 
zijde, welke tweede comparanten naar voorgaande rijpe taxatie bij hun onderling gedaan 
over de haafelijke effecten bevonden ten sterfhuis van wijlen de voorzegde Catharina Van 
Dingenen tussen den eersten en den tweeden comparanten gemeenschappelijk en 
onverdeeld, verklaarden bij deze den eersten comparant over te zetten en te transporteren 
hun respectieve parten en delen hun in voorzegde haafelijke effecten competerende, te 
weten de juiste helft na aftrek van het voorziende. Den eerste comparant daarin 
competerende belopende de helft en tot deze gevoegd ter somme van twee honderd vijf en 
vijftig guldens en zeventien stuivers. Welke Andries Hoes alhier present verklaarde de 
gemelde helft der gemeenschappelijke haafelijke effecten voor de voorzegde som aan te 
nemen en aan ieder van zijn drie kinderen in consideratie van dien te zullen uitgeven en 
betalen een som van vijf en tachtig guldens vijf stuivers drie oorden, mits welke den tweede 
comparant in de haafelijke effecten geen recht van eigendom meer heeft. 
 
Schatting der goederen: de muijlde, biervat en wasstoel, speesselutie met den watergieter, 
een schappraij, een stande, een melkkruik, twee melkemmers, drie water emmer, een 
koeketel, nog een koeketel, een marmit met een ketel, twee ijzeren ketels, een stande 
horlogie het moosschap, het tin, de stoelen, een koperen pollepel met ..., pikken en zeisen, 
schuppen en rieken, een hakzeis met den mashaak, een vleesvat, zaanvat met het melkvat, 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 167 

het smout vat met serrooppvat, speeselutie in den kelder, de tafel met een schaprui, 
waskuip, stenen verkens bak, het peerd 10 – 10 – 0, een koe 50 – 0 – 0, een koe 50 – 0 – 0, 
een zwarte koe 39 - 0 – 0, een vaars, twee kalveren, het paards etuig, zes koe kuipen, twee 
karren, de ploeg en egge, den kruiwagen, pekpot, strengelen met karzelen, de sledde, de 
winde en wenne, twee wannen, het loopen, vijftig mandelen stro per mandel twaalf stuivers 
bedraagt 30 – 0 – 0, vijf honderd pond sporrie per honderd 14 stuivers bedraagt 3 – 10 – 0 
..., het hooi, het hout, het kaf, baggaart, rus en schadden, twintig veertelen haver, zes 
veertelen boekweide, vijftien veertelen koren, twee bievaten, de karren op zolder, de 
boonstaken, de vijsse met den rooster, het strijkijzer met de bouten en een hekel, twee 
lijnwaarden manden, een hooimand met een nieuwe en een oude, vier zakken met een 
buelken, vier vleugels, hooi riek en koren gaffel, vier ladders, den kemp, de kar huif, bijl en 
houwe den scharrebak met het meel, twee ziften, een haan en drie hinnen, twee kapmessen 
en twee lantaren. Voor en totaal bedrag van 511 guldens en 14 stuivers.  
 
Beneficiën van recht hier aan enigszins contrarie, verklarende de partijen deze te wezen hun 
minnelijke akte van cessie en transport en beloven hun wederzijds daar naar te zullen 
reguleren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx. 
 
Akte N°            19 januari 1792 
 
Op heden den 19de januari 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Maria Heijlen weduwe van Jan Baptist De Win inwoonster van Oevel, welke comparante 
bekende opnieuw verhuurd te hebben aan J. De Win haar zoon, zeker haar comparante huis 
met stal, schuur, hof en aangelegen landerijen en gronden van erven zo en gelijk den 
huurder hetzelfde actueel in huur heeft, gestaan en gelegen tot Oevel en dat om en mits de 
som van dertig guldens in voorlijf en veertien veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Oevel, ter presentie van Jan Vleugels en Jacobus Verachtert als getuigen. 
 
Akte N°            17 januari 1792 
 
Op heden den 17de januari 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Andreas Van Noten en Anna Maria De Schutter gehuwden en ingezetenen van 
Wiekevorst, welke comparanten bekenden wel en degelijk schuldig te zijn aan Jan Dirckx en 
Theresia De Kepper gehuwden onder Westerlo aan de kapelle Ter Voort, een som van vier 
honderd en vijftig guldens courant en dat bij slot van onderlinge rekeningen over geleverde 
boter en dienende deze daar over voor kwitantie. 
 
Zij comparanten stelden tot pand zeker hun comparante huis met hof en aangelegen erven, 
groot omtrent twee honderd roeden, gestaan en gelegen tot Wiekevorst. Oost het 
gemeentehuis en Peeter Heijlen, zuid de straat, west en noord Franciscus Van Den Bulk, 
belast met elf honderd guldens aan den armen en gemeente van Wiekevorst. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Wiekevorst, ter presentie van Jan Franciscus en Ludovicus 
Verhoeven als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°            2 januari 1792 
 
Op heden den 2de januari 1792 voor mij notaris en getuigen compareerde Peeter Meir, 
inwoner van Olen op “ het otterven “ welke comparant bekende ontvangen te hebben uit 
handen van Adriaen Bellens en Anna Catharina Peeters gehuwden en ingezetenen van 
Olen een som van honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het hijblok “ groot twee 
honderd en vijftig roeden salvo justo, gelegen onder Olen. Oost het straatje, zuid Wilm Meir 
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erfgenamen, west Jan Heijns en noord Jan Soeten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Geeraert Wouters en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°            1 januari 1792 
 
Op heden den 1ste januari 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Franciscus Dirckx inwoner van Hallaar, item Martinus Dirckx en Maria Anna De 
Busscher gehuwden en ingezetenen van Herentals, welke comparanten verklaarden 
getransporteerd te hebben bij deze aan Peeter Meir jongman wonende alhier op “ het 
otterven “ onder Olen, zeker perceel dennenbos gelegen onder Tongerlo, groot omtrent een 
zille. Palende oost de kinderen Henrick Ooms, zuid en noord Adriaen De Ceuster en west de 
erfgenamen Cornelis Van De Poel. Item een perceel dennenbos groot salvo justo een half 
bunder gelegen insgelijks onder Tongerlo. Palende oost Peeter Van Hove, zuid Marten 
Bellens, west de erfgenamen Francisus ’t Sijen en noord Mattheus Verbiest kinderen. Aan de 
twee eersten comparanten competerende bij koop tegen hun zusters en broers kinderen 
wijlen Jan Dirckx en Anna Vervoort. 
 
Item verklaarde den tweeden comparant en zijn vrouw hier mede comparerende verkocht te 
hebben aan de voorzegde Peeter Meir zeker perceeltje schaarbos, gelegen onder Olen, 
groot salvo justo vijf en twintig roeden. Palende oost Peeter Hermans, zuid Mr. Jacobus 
Wilms, west het straatje en noord Jan Hoes nomine uxoris. Het voorzegde perceel bos de 
tweede comparanten competerende uit hoofde van Henrick De Busscher des tweede 
comparants vrouwe vader.  
 
Zijnde deze voorstaande transporten geschied te weten van de twee eerste percelen voor de 
som van tachtig guldens en van het perceel schaarbos voor de som van twintig guldens, 
welke voorzegde twee sommen de comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen 
van den acceptant. Actum binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van 
Adriaen Bellens en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°            1 januari 1792 
 
Op heden den 1ste januari 1792 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Martinus Van Dijck actuele inwoner van Oevel, oud omtrent twee en veertig jaar, welke 
comparant verklaarde ter rekwest van Sieur Petrus De Smedt inwoner van Olen onder de 
civiele jurisdictie van Tongerlo en om van de oprechte waarheid getuigenis te geven ten 
gunste van justitie dat hij comparant van op het einde van augustus 1700 negentig is komen 
wonen ten huize en in dienst van Peeter De Smedt, wonende in “ den Keizer “ tot Olen en 
huurder van de genoemde Peeter De Smedt en bij dezelfde heeft gewoond tot Sint Jan van 
het gepasseerde jaar 1791. 
 
Dat hij comparant in die tussentijd heeft uitgeroeid een ouden kant aan de erve van de 
voorzegde Peeter De Smedt, palende zuidwaarts de straat van Olen op Noorderwijk, dat hij 
depondent zeer wel weet dat verre van de voorzegde straat aan de erve of kant van den 
voorzegde Peeter De Smedt te hebben geïncorporeerd of die zelfde straat te hebben 
verengt, hij depondent dan alsnu een nieuw opgezette kant heeft gemaakt en gezet niet op 
het oude alignement, maar zelfs zodanig dat de holte of gracht daarnaast lopende en waaruit 
buiten alle twijfel den op worp van den ouden kant was voortgekomen en welke holte 
alvolgens deel makende der erve van den meergemelde Peeter De Smedt door het lager 
maken van den ouden kant aangevuld is aan de straat en dat zelfs aan de voorzegde erve of 
kant naast Noorderwijk op de kromste hij depondent door order van den rekwirant dezelfde 
kant wel twee voeten heeft ingetrokken en alzo de straat heeft verbreed dusdanig dat hij 
depondent zeer weet dat de voorzegde straat ten opzichte van den nieuw gemaakte kant 
door hem eigenhandig is verkromt of verengt maar ter contrarie verrecht en verwijt.  
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Actum Olen, present Petrus Bultkens en Antonius Moelands als getuigen.  
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Akte N°            3 januari 1793 
 
Op heden den derden januari 1793 voor mij notaris compareerde Anna Maria Van 
Roosbroeck weduwe wijlen Jan Verwimp inwoonster van Olen, welke comparante zo in 
eigen naam als behoorlijk gemachtigd bij Joanna Verwimp haar dochter en J. Fr. 
Meermans haar man en haar schoonzoon ingevolge de manuele procuratie van datum 8 
december laatstleden en verklaarde getransporteerd te hebben hun respectieve parten en 
delen hun pro indiviso naast de nabeschreven acceptant in de nabeschreven haave 
meubelen en effecten competerende. 
 
Mitsgaders alle beesten, koeien, paard, runderen en kalveren, kar, ploeg en eggen en verder 
bouw gereedschappen, oogst ten velde en degene in de schuur, hooi en stro, granen en 
zaad en tot slot alle haave dewelke zij comparante bezit, uitgenomen haar klederen en 
lijnwaad, haar kist, bedde en toebehoren met een tinne schotel en dat aan Cornelius Smets 
in huwelijk met Anna Barbara Verwimp ten deze present welke verklaarde bovenstaande 
goederen aan te nemen voor de som van acht honderd guldens courant waarmede 
comparanten verklaarden te vreden te wezen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van F. 
Oniaerts en J. Fr. Wuijts als getuige. 
 
Akte N°           17 december 1792 
 
Conditie en voorwaarden op en achtervolgens de welke de kinderen en erfgenamen van 
wijlen Joannes Douwen op heden den 17de december 1792 naar voorgaande zondagse 
kerkgeboden publiekelijk door mij notaris aan de meestbiedende zullen presenteren te 
verkopen de na te specifiëren panden van erven. 
 
Op de voorzegde condities en degene volgende werd te koop gepresenteert zeker huis met 
hof en aangelegen erven gestaan en gelegen tot Gelindel onder Westerlo, groot salvo justo 
veertig roeden, leenroerig onder den Hove van de Wittegracht. Palende oost en zuid de 
straat, west Henrick Lauwen en noord Peeter Verbiest. Heeft hiervan na langdurige roepen 
den handslag ontvangen Susanna Seijen weduwe Adriaen Van Hove voor de som van 
honderd zes en veertig guldens en verklaarde daarop te stellen twintig verdieren, present 
Amand Helsen en Jan Goossens. Depost verklaarde dezelfde alsnog vijf verdieren bij te 
stellen. Dezelfde dag verklaarde Susanna Seijen alsnog een verdier bij te stellen. Op 6 
januari is gecompareerd Henricus Verbiest Peetersone dewelke verklaarde op het huis 
alsnog twaalf verdieren bij te stellen.  
 
Ten tweeden werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ het langeussel “ gelegen 
tot Gelindel onder Zoerle Parwijs, groot salvo justo een half bunder, Leenroerig aan de 
Princesse van Geel. Palende oost Joseph Draijbooms, zuid Guilliam Helsen, west den 
secretaris Soeten erfgenamen en noord Franciscus Huijskens en heeft daarvan den 
handslag ontvangen Susanna Seijen voor de som van twee honderd zeven en dertig 
guldens en verklaarde daarop te stellen tien verdieren, present Amand Helsen en Jan 
Goossens. Aldus provisioneel verkocht, hiermede comparerende Amand Helsen die zich 
voor de voorzegde koopsommen van Susanna Sijen verklaarde hem als borg te stellen. 
Dezelfde dag verklaarde Susanna Sijen nog vijf verdieren bij te stellen.  
 

Not. 6037: 1793 
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Op heden den 7de januari 1793 naar voorgaande lecture der voorstaande condities de kaars 
van het eerste pand ontstoken zijnde is dezelfde met den uitgang en met het stellen van een 
verdier absolutelijk verbleven aan Susanna Seijen, present J. Fr. Wuijts en Marten Van 
Meerbeeck. Op heden den 7de januari 1793 op het voorstaande tweede pand de kaars 
ontstoken zijnde is dezelfde koop zonder enige verhoging met den uitgang hetzelfde 
absolutelijk verbleven aan Susanna Sijen, present J. Fr. Wuijts en Marten Van Meerbeeck. 
Aldus absolutelijk verkocht ten huize van Amant Helsen aan de Voortkapelle. 
 
Akte N°            6 januari 1793 
 
Op heden den 6de januari voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Adriaen 
Sneijers in huwelijk met Anna Maria Herremans inwoners van ILLe onder Tongerlo, welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparants huis schuur en stalling met 
de aangelegen landerijen weiden en heiden zo hetzelfde bij hem verhuurder actueel in 
gebruik is, te samen groot omtrent drie en een halve bunder, gestaan en gelegen tot ILLe 
jurisdictie van Tongerlo en dat aan Paulus De Ceuster in huwelijk met Anna Maria Sneijers 
ten deze present doe het voorzegde huis annex landerijen in huur accepteren om en mits 
een som van dertig guldens in voorlijf en dertien veertelen koren. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en J. 
F. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°            7 januari 1793 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 7de januari 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Adriaen 
Sneijers en Anna Maria Hermans wettige gehuwden en ingezetenen van ILLe jurisdictie 
van Tongerlo, zij comparante ziek liggende te bed en hij comparant in goede gezondheid, 
welke comparanten verklaarden bij deze hun wettige testament te hebben geordonneerd. 
 

- Willende en begerende dat den laatst levende van hun beiden zal zijn en blijven, 
heer en meester van alle zijn of haar goederen. 
 

- Dat hun stoffelijke lichamen na hun dood zouden begraven worden in gewijde 
aarde met een eerlijke en gepermitteerde uitvaart ter discretie van de langst 
levende van hun beiden. 

 
- Dispositie van hun goederen zo haafelijke als erfelijk, waarvan ze de haafelijke 

effecten aan elkaar maakten in volle eigendom en aangaande hun erfelijke 
goederen verklaarden zij elkaar de volle touchte en gebruik te gunnen en den 
eigendom en de touchte der erfgoederen, nochtans op last van te laten volgen de 
legitiemen aan hun wettige kinderen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize en voor het ziekenbed van de testateuren ter 
presentie van Adriaen Boeckx en Cornelis Peeters als getuigen. Eodem dato et presentibus 
ut ante hebben de testateuren gewild dat hun zoon Peeter Sneijers na de dood der beide 
testateuren zal moeten hebben voor prelegaat een som van vijf en twintig guldens. 
 
Akte N°            26 januari 1793 
 
Op heden den 26ste januari 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Elisabeth Van Oustaijen weduwe Franciscus Seijen inwoonster van Olen, welke 
comparante bekende ontvangen te hebben van Philip De Vos haar behoudszoon, een som 
van honderd en vijftig guldens courant. Voor welk kapitaal en intrest zij comparante is 
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verbindende haar persoon en goederen roerende en onroerende, waar en op welke plaatsen 
deze zouden gelegen zijn. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Egidius Goossens en Peeter Verbiest als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°            6 januari 1793 
 
Op heden den 26ste januari 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Anna Maria Douwen bijgestaan met Josephus Peeters haar man, Maria Catharina 
Douwen ten deze bijgestaan Franciscus Neijers haar man, Peeter Leirs en Martinus Van 
Meerbeeck respectievelijke voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Theresia 
Douwen daar vader van leeft Jan Van Meerbeeck ... om te gaan en te compareren voor de 
stadhouders en mannen van Leen van den Leenhove der vrouwe Princesse van Geel 
extenderende onder Gelindel om aldaar in ’s heeren handen de opdracht te doen ten 
behoeve van Susanna Seijen weduwe Adriaen Van Hove van zeker huis met hof en 
aangelegen erve gestaan en gelegen tot Gelindel onder de jurisdictie van Westerlo, groot 
salvo justo veertig roeden. Palende oost en zuid de straat, west Hendrick Lauwen en noord 
Peeter Verbiest. 
 
Item van zeker perceel erve genaamd “ het langhen eussel “ gelegen tot Gelindel onder 
Zoerle Parwijs, groot salvo justo een half bunder Leenroerig aan het voorzegde Leenhof der 
Princesse van Geel. Palende oost Joseph Draijbooms, zuid Guilliam Helsen, west den 
secretaris Soeten erfgenamen en noord Franciscus Hufkens en anderen, mitsgaders om des 
gedaan de voorzegde Susanna Seijen weduwe van wijlen Adriaen Van Hove voor en in 
haar naam in gemeld huis en hof met een aangelegen erve en mitsgaders in het perceel 
erve wel en wettelijk te laten goeden, vestigen en erven naar stijl der Banken en Leenhoven 
recht welke gemelde goederen zij heeft verkregen tegens des comparante constituanten, te 
weten het gemelde huis en aangelegen erve voor de som van honderd één en negentig 
guldens en dertien stuivers twee oorden courant en het voorgemelde perceel erve voor de 
som van twee honderd acht en vijftig guldens, zes stuivers courant. Deze goederen met 
publieke condities van verkoop verleden door mij notaris present getuigen op datum van 17 
december laatst leden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Amand Helsen en Peeter Van Meerbeeck. 
 
Akte N°            5 februari 1793 
 
Testament:  In den Naeme Godts Amen 
 
Zij kennelijk bij dezen inhoud dat op heden den 5de februari 1793 voor mij notaris en getuigen 
nagenoemd compareerde Martinus Boonaerts en Elisabeth Cools gehuwden, ingezetenen 
van Olen, den comparant enigszins onpasselijk en zij comparante in goede gezondheid, 
welke comparanten verklaarden bij deze uit vrije en libere wille gemaakt en geordonneerd te 
hebben dit hun tegenwoordige testament. 
 

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

- Willende dat er na hun dood tot lafenis hunner zielen zouden moeten gecelebreerd 
worden tien missen van requiem. 

 
- Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke, akten en 

kredieten verklaarden zij aan elkaar te maken voor den volle eigendom met macht 
om dezelfde te verhuren en te vervreemden ... 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten huize en naast het bedde des testateurs, ter 
presentie van Wilm Van Baelen en Adrianus Josephus Oniaerts. 
 
Akte N°            3 februari 1793 
 
Op heden den 3de februari 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Adriaen Sneijers en Anna Maria Herremans gehuwden en ingezetenen van ILLe onder 
Tongerlo, beiden in volle gebruik van hun verstand, welke comparanten verklaarden des 
doende bij deze te landeren en van waarde te houden al zulk testament als zij comparerende 
voor mij notaris en getuigen op 7 januari laatst leden hebben gemaakt en geordonneerd, 
behoudelijk dat zij comparanten mits deze zijn revocerende al zulk prelegaat van vijf en 
twintig guldens eens als zij bij hetzelfde testament hebben gemaakt aan hun zoon Peeter 
Sneijers, willende dat dezelfde mits deze zal cesseren ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize der comparanten, ter presentie van Jan Peeters 
en Willeboordt Nuijens geburen als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            11 februari 1793 
 
Testament:  In den Naeme Godts Amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den elfsten februari 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Joannes Baptist Mattheijs bejaarde jongman, inwoner van Olen jurisdictie van Tongerlo 
ziek te bed liggende, welke comparant verklaarde bij deze gemaakt en geordonneerd te 
hebben dit zijn tegenwoordig testament. Derogerende en teniet doende voorgaande 
testamenten. 
 

- Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde. 
 

- Na zijn af lijvigheid missen te laten celebreren voor de som van vijf en zeventig 
guldens tot lafenis zijner ziel. 

 
- Item maakt hij aan Anna Elisabeth Hufkens dochter van zijn zuster Elisabeth 

Mattheijs en Adriaen Hufkens een som van vijf en twintig guldens eens voor haar 
goede diensten ten tijde van zijn ziekte.  

 
- Dispositie van zijn haafelijke en erfelijke goederen heeft hij gemaakt aan het kind 

van wijlen zijn zuster Catharina Mattheijs verwekt met Joseph Van Dijck en aan 
de drie kinderen van zijn zuster Elisabeth Mattheijs verwekt met Adriaen 
Hoofkens, hoofdelijk dus in vier egale delen ... nochtans met deze restrictie dat 
aan alle haafelijke en erfelijke goederen de gehele touchte en revenu zal moeten 
genoten en gebruikt worden voor een derde part bij en door zijn zuster Elisabeth 
Mattheijs voor een ander derde part, door zijn zuster Anna Mattheijs en voor het 
resterende derde part bij en door het kind van zijn overleden zuster Catharina 
Mattheijs ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuize en voor het bedde van den 
testateur, ter presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°            8 maart 1793 
 
Testament:  In den Naeme Godts Amen 
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Zij kennelijk en een ieder dat op heden den 8ste maart 1793 voor mij notaris en getuigen 
nagenoemd compareerde Peeter Van Den Eijnde Adriaenssone in huwelijk met Dimphna 
Bellens inwoners van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, ziek liggende te bed, welke 
comparant verklaarde bij deze geordonneerd te hebben zijn tegenwoordig testament. 
 

- Ten eerste commandeerde hij testateur dat zijn lichaam zou begraven worden in 
gewijde aarde met een eerlijke uitvaart, lijkdienst en begrafenis ter discretie van zijn 
hier onder te noemen erfgenamen.  
 

- Willende dat er onmiddellijk na zijn overlijden zouden gecelebreerd worden twintig 
missen tot lafenis zijner ziel.  

 
- Dispositie van zijn tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke, laat en maakte 

hij aan zijn wettige huisvrouw Dimphna Bellens in volle eigendom dezelfde als zijn 
enige en universele erfgename noemende. Begrijpende de goederen welke aan 
hem comparant competeerden uit hoofde van zijn ouders ten opzichte van welke hij 
verklaarde te willen overlijden ab intestato, latende daarenboven deze aan zijn 
vader Adriaen Van Eijnde ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize en voor het bed van den testateur, ter presentie van 
Adriaen Schouwbroeckx en A. J. Oniaerts als getuigen aanzocht. 
 
Akte N°            8 maart 1793 
 
Testament: kopie van voorgaande akte. 
 
Zij kennelijk en een ieder dat op heden den 8 maart 1793 voor mij notaris en getuigen 
nagenoemd compareerde Peeter Van Den Eijnde. Welke comparanten verklaarden bij deze 
te ordonneren hun tegenwoordige akte van testament. Hetzij als codicille donatie causa 
mortis, welke hij testateur mits deze is derogerende, revocerende dood en teniet doende alle 
voorzegde testamenten voor deze datum gemaakt.  
 

- Ten eerste recommandeerde den testateur dat zijn dood lichaam zou begraven 
worden in gewijde aarde met een eerlijke uitvaar, lijkdienst en begrafenis, latende 
ter directie en discretie van zijn hier onder te noemen erfgenamen.  
 

- Willende dat er kortelings na zijn overlijden zouden gecelebreerd worden twintig 
missen tot lafenis zijner ziel.  

 
- etc. Zie vorige akte.  

 
Akte N°            10 maart 1793 
 
Op heden den 10de maart 1793 voor mij notaris compareerde Michiel Cools en Joanna 
Hendrickx gehuwden en inwoners van Oevel, welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben uit handen van Peeter Hoes en Anna Catharina Mertens gehuwden en ook 
inwoners van Oevel, een som van twee honderd en vijftig guldens courant.  
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve met het huis daarop staande, 
groot salvo justo drie zillen gestaan en gelegen op “ den cruijshoek “ onder Oevel. Palende 
oost Paulus Wouters, zuid Dimphna Mattehijs, west Peeter Mertens en noord de straat. Ook 
verklaarde hij comparant alsnog voor hypotheek te stellen zijn kindsgedeelte hem pro 
indiviso competerende met zijn broers en zuster gelegen zowel onder Oevel als Olen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, present J. Fr. Wuijts en 
A. J. Oniaerts als getuigen. 
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Akte N°            25 maart 1793 
 
Testament:   In den Naeme Godts amen 
 
Kennelijk zij een ieder dat op heden den 25ste maart 1793 voor mij notaris present getuigen 
nagenoemd compareerde Franciscus Verdonck weduwnaar wijlen Catharina Van De Ven 
inwoner van Morkhoven onder Noorderwijk, welke comparant gezond van lichaam met ons 
gaande en staande verklaarde geordonneerd te hebben dit zijn tegenwoordig testament. 
 

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

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen, laat en maakte hij testateur aan Anna 
Catharina Vermeiren alzulke som van vier honderd en vijftig guldens als dezelfde 
aan hem testateur schuldig is over het part en deel hem testateur competerende in 
de koopsom van huis en hof door hem testateur met de erfgenamen van wijlen zijn 
vrouw verkocht aan de voorzegde Anna Catharina Vermeiren. 

 
- Dispositie van zijn verdere nalatendheid zowel haafelijke als erfelijke laat en 

maakte hij testateur voor de ene helft aan zijn zuster Dimphna Verdonck of haar 
descendenten en voor de andere helft aan de kinderen van zijn overleden zuster 
Elisabeth Verdonck op last van zijn testateurs begrafenis te betalen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van den testateur, ter presentie van Anth. 
Tubax en Gommarus Somers als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            8 april 1793 
 
Op heden den 8ste april 1793 compareerde Geeraerd Wouters inwoner van Olen, welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Adriaen Van Hove present en de huur 
accepterende van te weten zeker twee percelen land gelegen tot Buul onder Olen genaamd  
“ den waeterloop “, groot samen drie zillen. Item en tot dien een perceel weide, en dat om 
en mits de som van twaalf guldens en een kwantiteit van zeven loopen koren. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, present J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts. 
 
Akte N°            8 april 1793 
 
Op heden den 8ste april 1793 compareerde Geeraerd Wouters inwoner van Olen, welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Baptist Wils, present en de huur 
accepterende van zeker perceel zowel weide als land genaamd “ den waeter loop “ gelegen 
tot Buul onder Olen, zo en gelijk hetzelfde reeds door den huurder wordt gebruikt. Item een 
perceel land genaamd “ den drijhoek “ gelegen als voor en dat om en mits een som van 
vijftien guldens jaarlijks en tien loopen koren of rogge. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, present J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts. 
 
Akte N°            9 april 1793 
 
Testament:   In den Naeme Godts amen 
 
Kennelijk zij een ieder dat op heden den 9de april 1793 voor mij notaris present getuigen 
nagenoemd compareerde Peeter Neijens en Catharina Van Houdt gehuwden en 
ingezetenen van Olen ten gehuchte van Hezewijk, den comparant ziek liggende te bed en zij 
comparante in goede gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze geordonneerd te 
hebben dit hun tegenwoordig testament. 
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- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 

eerlijke uitvaart ter directie van hun na te noemen erfgenamen.  
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, laat en maakt ingeval van haar voor af 
lijvigheid al haar nalatendheid aan haar man testateur in volle eigendom op last van 
aan haar broer Jan Baptist Van Houdt en haar zuster Anna Maria Van Houdt en 
dus aan ieder hetzelfde te betalen vijftien guldens courant eens. 

 
- Hij testateur disponeerde aan zijn dochter Maria Dimphna Neijens een som van 

dertig guldens eens en dergelijke som van dertig guldens aan zijn zoon 
Franciscus Neijens en dat in recompens van hun goede diensten. 

 
- Dispositie van zijn resterende nalatendheid laat en maakte hij testateur in geval van 

zijn voor af lijvigheid een juist kinds gedeelte aan zij vrouw en de rest van dit 
kindsgedeelte aan zijn kinderen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuize en voor het bed van den testateur 
ter presentie van Peeter Sterckx en Adriaen Francisus Verswijvel als getuigen ten deze 
aanzocht. 
 
Akte N°             3 mei 1793 
 
Op heden den 3de mei 1793 voor mij notaris present getuigen nagenoemd compareerden 
Geeraert De Ceuster in huwelijk met Anna Catharina Meeus, inwoners van Oosterwijk 
jurisdictie van Tongerlo, welke comparant verklaarde verkocht te hebben zeker zijn 
comparants huis met den hof en gronden van erven, staande en gelegen tot Wiekevorst in  
“ de pompoenstraat “ aldaar, groot salvo justo tien roeden. Palende oost de Pompoenstraat, 
zuid Adriaen Douwen, west Theresia Nuijts en noord Peeter Sjongers en dat om en mits een 
som van zeven honderd en zestig guldens courant aan en ten behoeve van Augustinus 
Verlooij ingezetene van Wiekevorst, alhier present die de voorzegde koop accepteerde. 
Aldus gedaan en provisioneel verkocht, ter presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als 
getuigen. 
 
Op heden den 15de mei compareerde Petrus Josephus Boeckx ingezetene van 
Bruggeneinde onder Heist, welke verklaarde op het voorzegde huis cum annexis boven de 
som en verdieren daarbij gesteld alsnog vijf verdieren bij te stellen, ten deze mede 
comparerende Gommarus Smedts die zich hiervoor verklaarde borg te stellen. Op heden 2 
mei compareerde Joannes Van Opstal ingezetene van Wiekevorst, welke verklaarde op de 
voorzegde som en gestelde verdieren alsnog twintig verdieren bij te stellen en stelde voor 
borg Augustinus Van Looij. 
 
De kaars seffens ontstoken zijnde is met het stellen van een bijkomend verdier koper 
gebleven Petrus Josephus Boeckx voor de som van zeven honderd en zestig guldens en 
honderd en één verdier. Aldus absolutelijk verkocht met den uitgaan der brandende kaars 
gesloten, present den meijer Sjongers en Cornelis De Peuter als getuigen. 
 
Akte N°            22 mei 1793 
 
Op heden den 22ste mei 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden den 
heer Jacobus Thielemans licentiaat in de medicijnen en Juffrouw Maria Francisca 
Hufkens gehuwden en ingezetenen der stad Herentals, beiden volkomen hun verstand in 
alles machtig en gebruikende, welke comparanten verklaarden bij deze mits gift onder 
levenden te hebben gegeven aan en ten behoeve van den heer Henricus Dominicus 
Thielemans Petri Josephi sone inwoner der stad Aarschot, alhier present en de 
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nabeschreven gift op den last daarbij uitgestoken accepterende, te weten de onverdeelde 
helft van salvo justo vijf en veertig bunders dennenbos met het daarop staande en liggende 
hout met hetgene daar uit voortgekomen, zo en gelijk hetzelfde gelegen zijn onder het dorp 
en jurisdictie van Grobbendonk en de comparanten bij koop hebben verkregen gezamenlijk 
met wijlen des donateurs vader tegen den eerwaarde heer Verheijen deken van het district 
Herentals, pastoor van Grobbendonk als gelasten van de erfgenamen van wijlen den Heer 
Lodewijk Dendon in zijn leven priester kanunnik gradueel der Doopkerk van den H. 
Rumoldus binnen Mechelen ingevolge den verkrijg en goedenisbrief daar van zijnde 
gepasseerd voor de wethouders van Grobbendonk in dato 20 oktober 1791, welke ten deze 
mede werd overgegeven. 
 
Item een perceel erve gelegen tot Greze onder Olen, groot een half bunder. Palende oost 
een straat, zuid Adriaen Heijlen, west Marten Verboven bij koop verkregen tegen Jan 
Baptist Meer ingevolge de goedenisbrief daarvan zijnde gepasseerd voor de wethouders 
van Olen in dato 21 juni 1791. Item een perceel kwebbe gelegen onder de jurisdictie van 
Olen bij koop door de comparanten verkregen tegen Joannes Geens ingevolge de akte van 
goedenis gepasseerd voor de wethouders van Olen in dato van 19 juni 1792. 
 
En dat op de last van obligatie en renten daarop staande en welke voorzegde percelen zo 
bos als erven zijn gekocht en betaald monterende in het geheel de som van vijf duizend 
zeven honderd en zestig guldens, staande ten behoeve van Sr. A. Bellens tot Olen en aan 
de infirmerie van het begijnhof dezer stad Herentals. Comparanten verklaarden deze donatie 
te hebben gedaan uit zonderlinge genegenheid die deze tot den donatant zijn dragende en 
om meer redenen hun tot dies aanporrende. Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad 
Herentals, ter presentie van den Heer Franciscus Verlinden (chirurgijn) en Adriaen Heijlen 
als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            25 mei 1793 
 
Op heden den 25ste mei 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Henricus Dominicus Thielemans burger en inwoner der stad Aarschot, welke comparant 
verklaarde mits deze tot zijn last te nemen alzulke obligatoire rente van drieduizend guldens 
courant als de heer Thielemans Licentiaat in de medicijnen inwoner der stad Herentals is 
hebbende ten behoeve van Adrianus Bellens en Anna Catharina Peeters, gehuwden en 
ingezetenen van Olen, alvolgens belovende den intrest te betalen van drie guldens tien 
stuivers procent jaarlijks. 
 
Voor welk kapitaal met intrest de comparant speciaal tot pand stelde het part en deel op hem 
bij de dood van wijlen zijn vader verstorven in de helft van omtrent de vijf en veertig bunders 
dennenbos gelegen tot Grobbendonk en aan den comparant competerende uit kracht van 
donatie tot ontlasting van den persoon en goederen van Juffrouw Maria Francisca Hufkens 
huisvrouw van den heer doctor Thielemans. Ten dien einde mede comparerende de heer 
J. Thielemans Licentiaat in de medicijnen dewelke zich voor het voorzegde kapitaal en de te 
vervallen intresten verklaarde borg te stellen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Petrus Stas en J. Fr. Wuijts als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            26 mei 1793 
 
Op heden den 26ste mei 1793 compareerde den heer Thielemans Licentiaat in de medicijnen 
en inwoner van Herentals, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Cornelis 
Vissers, present en de huur accepterende van zeker perceel erve gelegen alhier onder Olen 
aan de Honingstraat, groot salvo justo een bunder en dat om en mits de kwantiteit van zes 
veertelen en een halve rogge jaarlijks te leveren tot Lille zolang des verhuurders vader 
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aldaar zal wonen en na dezelfde zijn dood ten huize van de verhuurder binnen Herentals. 
Actum Olen, present den not. J. Fr. Oniaerts en A. J. Oniaerts als getuigen. 
 
Akte N°            28 mei 1793 
 
Op heden den 28ste mei 1793 compareerde Sr. Peeter De Smedt inwoner van het dorp van 
Olen onder Tongerlo, welke comparant verklaarde bij en mits deze met het geven van den 
handslag publiekelijk verkocht te hebben aan (Joannes) Franciscus Seghers inwoner van 
Oevel, zeker perceel hooiwas, gelegen aan “ sellens cuijlen “ onder Geel, groot salvo justo 
honderd roeden. Palende oost en west ... (leeg), zuid Cornelis Kaers en noord het Beneficie 
van Geel voor de som van honderd en ...tig guldens courant. Aldus provisioneel verkocht 
binnen Oevel, present J. Fr. Wuijts en Franciscus Verachtert.  
 
Op heden den 18de juni 1793 het voorzegde perceel andermaal naar voorgaande drie 
consentieve proclamaties op gewoonlijk des zondags opgeroepen zijnde is dezelfde met het 
geven van 1ste, 2d en 3de stokslag absolutelijk en zonder verder verhogingen verbleven aan 
Joannes Franciscus Segers voor de koopsom en verdieren als in voorstaande condities. 
Aldus absolutelijk verkocht ter presentie van de meijer Verachtert en Franciscus Verachtert 
als getuigen alhier binnen Oevel. 
 
Akte N°            28 mei 1793 
 
Op heden den 28ste mei 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Geerardus De Ceuster in huwelijk met Anna Catharina Meeus ten deze present en mede 
comparerende, inwoners van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, welke comparanten 
verklaarden bij deze onherroepelijk te constitueren ... en alle toonders dezer om te gaan en 
te compareren voor meijer en schepenen van het dorp van Wiekevorst om aldaar voor en in 
de naam van de constituanten in ’s heeren handen ten behoeve van Petrus Josephus 
Boeckx en ... te doen de opdracht en vertijdenisse van zeker huis met den hof en klein huis 
en gronden van erve, gestaan en gelegen tot Wiekevorst ... om daarin wettelijk te goeden 
vestigen en erven den voorzegde Petrus Josephus Boeckx dewelke de voorzegde Petrus 
Josephus Boeckx verkregen heeft tegen de voorzegde constituanten. Aldus gedaan en 
gepasseerd op het kantoor van mij notaris, ter presentie van A. J. Oniaerts en Jan 
Haseldonckx als getuigen. 
 
Akte N°             2 juni 1793 
 
Op heden den 2de juni 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde A. J. 
Oniaerts actueel inwoner van Olen, bejaard en zijn zelve zijnde, welke comparant bekende 
en verklaarde mits deze ontvangen te hebben van Gerardus De Ceuster Adriaenssone, 
inwoner van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo een som van vier honderd en vijftig guldens 
courant. 
 
Hij comparant stelde speciaal tot pand zijn comparants gedeelte in de goederen op hem 
verstorven bij de dood van zijn ouders, gelegen onder Oosterwijk Tongerlo. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Fr. Wuijts en Petrus Vermeerbergen als 
getuigen. 
 
Akte N°            13 juni 1793 
 
Op heden den 13de juni 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Paulus De Ceuster in huwelijk met Anna Maria Sneijers, inwoners van ILLe jurisdictie van 
Tongerlo, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Joannes 
Franciscus De Ceuster en Anna Catharina Van Merroije inwoners van Herenthout, een 
som van honderd guldens courant. 
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Hij rentgelder verklaarde speciaal tot pand te stellen zijn kindsgedeelte nog onverdeeld met 
zijn broers en zuster, zo onder deze jurisdictie van Tongerlo, Oevel als elders. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, present J. Fr. Wuijts en Jan Hasendonckx als getuigen hiertoe 
verzocht. 
 
Akte N°            17 juni 1793 
 
Testament:  In den Naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en iegelijk dat dit openbaar instrument van testament dat op heden den 17de juni 
zullen zien of horen lezen voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden Jan 
Baptist Verheijen en Maria Catharina Vermeerbergen beiden gehuwden en inwoners van 
Olen, zij comparante liggende ziek te bed en den comparant in goede gezondheid, welke 
comparanten verklaarden bij deze hun tegenwoordig testament geordonneerd te hebben. 
 

- Ten eerste bevelen zij testateuren dat hun lichamen zouden begraven worden in 
gewijde aarde met een eerlijke en gepermitteerde uitvaart ter discretie van de laatst 
levende van hun beiden. 
 

- Dispositie van hun goederen, zowel haafelijke als erfelijke hebben zij testateuren 
gegund en gemaakt aan elkaar in volle eigendom en met volle touchte en gebruik 
gedurende hun leven ... op last en restrictie dat de laatst levende zal gehouden zijn 
hun kind of kinderen te samen verwekt en te verwekken eerlijk te alimenteren en 
onderhouden tot den ouderdom van achttien jaar en aan ieder dezelfde uit te keren 
de legitieme portie in de haafelijke goederen.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten huize en voor het ziekenbed der testatrice, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en Peeter Martien Janssens geburen als getuigen ten deze 
verzocht. 
 
Depost verklaarden de testateuren te willen dat alzulke obligatie van honderd guldens als zij 
zijn geldende en te samen hebben gelicht, zal hebben de nature van reëel of dat dezelfde op 
het immeubele goed der testatrice was gerealiseerd, de testatrice expresselijk begerende bij 
deze.  
 
Akte N°            18 juni 1793 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van dit instrument van testament, kennelijk zij een ieder dat op heden den 
18de juni 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde Adriaen Helsen 
Janssone, bejaarde jongman en inwoner van Oevel, enigszins onpasselijk welke comparant 
verklaarde bij deze gemaakt te hebben dit tegenwoordig testament en ordonnantie van 
laatste wil. 
 

- Willende dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 
en gepermitteerde uitvaart. 
 

- Dispositie van zijn goederen, laat en maakte hij testateur voor legaat aan Maria 
Anna Verstappen dochter van zijn zuster de som van honderd guldens courant 
eens. 
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- Item wilde en begeerde hij dat er onmiddellijk na zijn overlijden zouden 
gecelebreerd worden voor de som van twee honderd guldens courant missen tot 
lafenis zijner ziel.  

 
- Dispositie van zijn resterende nalatendheid zowel haafelijk als erfelijke maakte hij 

testateur voor een vijfde part aan zijn zuster Maria Helsen in huwelijk met Joseph 
Verstappen, voor een vijfde part aan zijn zuster Catharina Helsen in huwelijk met 
Martinus Verachtert, voor een vijfde part aan de kinderen van zijn zuster 
Dimphna Helsen in huwelijk met Arnoldus Verspreed, voor een vijfde part aan 
zijn zuster Catharina Helsen in huwelijk met Paulus Wouters en voor het 
resterende vijfde part aan de kinderen van zijn overleden zuster Anna Elisabeth 
Helsen in huwelijk geweest hebbende met Adriaen De Ceuster. Testateur 
begeerde dat zijn zuster Dimphna Helsen van het vijfde part hier voor aan haar 
kinderen gelaten zal hebben de touchte gedurende haar leven.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize van den testateur, ter presentie 
van Michiel Van De Ven en Martinus Van De Ven ingezetenen van alhier als getuigen ten 
deze aanzocht. 

+ Dit is het handmerk van Adriaen Helsen welke posterieur ter oorzake van het beven 

zijner handen verklaarde niet ander te kunnen schrijven of deze te ondertekenen.  
 
Akte N°            29 juni 1793 
 
Op heden den 29ste juni 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde Jan 
Douwen en Anna Gebruers gehuwden en ingezetenen van Oosterwijk onder Tongerlo, den 
comparant liggende ziek te bed en zij comparant in volkomen gezondheid, welke 
comparanten verklaarden te ratificeren en van waarde te houden alzulke testamentaire 
dispositie als zij voor mij notaris en getuigen in dato ... (leeg) 1786 hebben gemaakt en 
geordonneerd en aan dezelfde als addictionele wilden toevoegen dat na ieders afsterven 
zouden gecelebreerd worden vijftig missen van requiem tot lafenis hunner ziek. 
 
Item dat hun zoon Amandus Douwen en Maria Elisabeth Douwen hun dochter ieder in 
collatie zullen moeten brengen een som van tweehonderd guldens als aan hun in anticipatie 
van successie door de testateuren gegeven. Item dat hun dochter Maria Catharina Douwen 
in dergelijke collatie zal moeten brengen een som van honderd vijf en twintig guldens eens 
als gelijke som insgelijks van de testateuren genoten hebbende. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateuren, ter presentie van den 
eerwaarde Heer Jan B. Van Rethij onderpastoor alhier en Peeter De Ceuster gebuur, beiden 
als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°             6 juli 1794 
 
Op heden den 6de juli 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Douwen in huwelijk met Anna Gebruers, inwoners van oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, 
welke comparant verklaarde overgegeven en getransporteerd te hebben aan (Petrus) 
Martinus Douwen zijn zoon in huwelijk met Maria Elisabeth Vermeerbergen inwoners van 
Buul onder Olen, alhier present en de nabeschreven koop accepterende te weten van zeker 
perceel beemd, genaamd “ den riet bempt “ groot één en een halve zille salvo justo, 
gelegen in “ de rithbemden “ onder Geel. Palende oost Amandus Van Hout, zuid Peeter De 
Peuter, west den heer van Peteghem en noord dezelfde. Dit transport geschied om en mits 
de som van honderd zestig guldens courant en bovendien aan de verkopers gedurende hun 
leven jaarlijks moeten geven, leveren en dat ten zijnen woonhuis thuis te brengen twee 
karren goeden baggaart. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Francisus 
Neijens als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°             22 juli 1793 
 
Op heden den 22ste juli 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Geerard Laureijs in kwaliteit als wettige voogd van het enig minderjarige kind wijlen 
Franciscus Smets en wijlen Anna Elisabeth Laureijs die gehuwd waren. Item Anna 
Catharina Van Thielen weduwe van wijlen den voorzegde Franciscus Smets welke 
comparanten verklaarden verhuurd te hebben zeker hun comparante huis met hof daaraan 
gelegen naast de Dreve scheidende op den pad, blijvende den hof. Welke in huur is 
aannemende en accepterende Norbertus Geijsen, om en mits een som van vijf en twintig 
guldens jaarlijks. 
 
Item zal huerder van nu af aen de voors. huisinge mogen aenveirden en zal oock mogen 
hebben en profiteren allen het fruijt staende in den hof als hij verheurder tot half meert eerst 
komende aen verhuerders betaelende vier guldens ... 
 
Compareerde ten deze mede Cornelis Gijsen vader des huurder, dewelke zich hier voor 
deze huurvoorwaarden als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het 
kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en A. J. Oniaerts als getuigen hier ten 
deze aanzocht. 
 
Akte N°             28 juli 1793 
 
Op heden den 18ste juli 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden Jan 
Bellens en Maria Verswijvel gehuwden en ingezetenen van Olen, welke comparanten 
verklaarden getransporteerd te hebben aan Anna Maria Peeters en Henricus Verborgt ook 
gehuwden hiermede comparerende en deze cessie accepterende van te weten de juiste 
onverdeelde helft der eerste comparanten haave en meubelen, bestaande in koeien, paard, 
karren, eggen, ploeg, hun stro, granen ten velde welke de eerste comparanten in bezit 
hadden en dat om en mits een som van vijfhonderd guldens courant en op de conditie dat de 
tweede comparanten dat beide eerste comparanten mogen blijven wonen en dat de pachterij 
die de eerste comparanten zijn doende voortaan en van nu af zal wezen gemeenschappelijk 
zoals de haave dusdanig. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. 
Wuijts en Jan Smets als getuigen.  
 
Den ondergeschreven bekende ontvangen te hebben van Henricus Verborgt de som van 
drie honderd en vijftig guldens op korting van vijf honderd guldens hiervoor gemeld. Actum 6 
april 1794. Jan Bellens. 
 
Akte N°           11 augustus 1793 
 
Testament :  In den naeme ons Heere amen,  
 
Zij kennelijk eb iegelijk die dit openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen, 
dat op heden den elfde augustus 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd 
compareerden Petrus Franciscus Verachtert en Anna Catharina Van Genechten beiden 
gehuwden en inwoners van het dorp van Oevel, beiden gezond van lichaam, welke 
comparanten verklaarden bij deze hun tegenwoordig testament geordonneerd te hebben. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie ter directie en discretie van de laatst levende 
van hun beiden.  
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- Dispositie van hun goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke waarvan zij ten 

eerste de haafelijke effecten maakten aan elkaar in volle eigendom gelijk de 
testatrice bij deze aan den testateur haar tegenwoordige man ook maakte den volle 
eigendom van al haar na te laten erfelijke en immeubele goederen ... 

 
- De testatrice mag van den testateur de volle touchte genieten van zijn erfelijke 

goederen ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en den heer Thilemans licentiaat in de medicijnen.  
 
Akte N°           17 augustus 1793 
 
Op heden den 17de augustus 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Henricus Verbiest en Maria Catharina Verbiest, gehuwden en ingezetenen van Olen 
onder Tongerlo, welke comparanten bekenden schuldig te zijn over zuiver genoten 
penningen, tot hunne contente ontvangen uit handen van Michiel Willems en Maria 
Elisabeth Heijlen, gehuwden en ook ingezetenen van Olen onder Tongerlo een som van 
honderd vijf en tachtig guldens courant.  
 
Zij comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel beemd of kwebbe gelegen onder 
Olen op “ den boerendans “ groot salvo justo een half bunder. Palende oost de kinderen 
Jan Verluijten, zuid Adriaen Broeckx, west Franciscus De Ceuster en noord Peeter Bulkens 
en anderen. Actum binnen Olen present J. Fr. Wuijts en Guilhielmus Vekemans als getuigen.  
 
Akte N°           28 augustus 1793 
 
Op heden den 28ste augustus 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Martinus Vermeerbergen inwoner van Morkhoven, welke comparant verklaarde 
getransporteerd te hebben aan Franciscus Huijskens Janssone, jongman en insgelijks 
inwoner van Morkhoven, alhier present en deze koop accepterende van zeker perceel 
dennenbos, groot salvo justo een half bunder, gelegen onder de jurisdictie van Tongerlo 
omtrent “ de wipheijde “ van Noorderwijk. Palende oost en noord de gemeente van 
Noorderwijk, west de straat en zuid Jan Douwen en dat om en mits een som van honderd en 
vijftien guldens courant, welke transportant van den acceptant verklaarde ontvangen te 
hebben.  
 
Op conditie dat den acceptant de dorpslasten van hetzelfde perceel zal aanvaarden met den 
collecteur van ILLe en Oosterwijk Tongerlo Amand Verstappen en tot zijn last zal moeten 
nemen alle consigneren daarop. Verklarende den comparant het voorzegde perceel aan 
hem te competeren uit hoofde van zijn zuster Elisabeth Vermeerbergen voor de ene helft 
die hetzelfde met Marten Bellens haar man hadden verkregen tegen Sieur Deckx cum suis 
blijkens de goedenisbrief gepasseerd voor de schepenen van het gemelde Tongerlo op 
datum van 19 april 1792 en voor de andere helft bij akte van uitgroting tegen de erfgenamen 
van de gezegde Marten Bellens, gepasseerd voor den drossaard en schepen van 
Morkhoven op datum van 25 januari van dit jaar.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx als getuigen.  
 
Akte N°           1 september 1793 
 
Op heden den 1ste september 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Geerardus De Ceuster in huwelijk met Anna Catharina Meeus, inwoners van Oosterwijk 
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onder Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Franciscus 
Vermeerbergen als hoofdman van de Gilde van St. Sebastiaen binnen Olen een som van 
honderd guldens wisselgeld, waarvan deze is dienende voor volle en absolute kwitantie 
zonder van anderen te moeten doceren.  
 
Hij comparant is verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende en wel 
speciaal tot pand stellende zeker perceel elzenbos, gelegen tot Wiekevorst, groot salvo justo 
drie zillen en een half. Palende oost de weduwe van de koster Snijers, zuid Balthazar Naets, 
west Jacobus Van Doren en noord de straat. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en Peeter Vermeerbergen als getuigen.  
 
Akte N°           4 september 1793 
 
Op heden den 4de september 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Peeter Michiels inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparant verklaarde 
verhuurd te hebben aan Jan Franciscus Van Nuffel inwoner van Booischot onder Heist, 
alhier present en de nabeschreven huur accepterende van te weten zeker huis, stal, schuur 
met den hof daar aan annex, immers gelijk dezelfde huurder is aangewezen hetzelfde huis 
actueel door den verhuurder bewoond wordende. 
 
Item een perceel erve genaamd “ het binnenveld “ groot salvo justo drie zillen. Item een 
perceel erve genaamd “ het bloxken “ groot salvo justo twee zillen en een halve. Item een 
perceel erve genaamd “ de wipheijde “, item een opgebroken heide genaamd “ de ... “, item 
een perceel erve genaamd “ den stellemaeker “. Item en tot slot een perceel erve genaamd 
“ de busselen “. Al de voorzegde percelen van erven in het geheel groot salvo justo drie 
bunders ... dezelfde percelen van erven gelegen onder Tongerlo tot Oosterwijk. 
 
Item twee percelen weide de ene genaamd “ den groenen heuvel “ groot salvo justo een 
zille en de helft van salvo een halve bunder genaamd “ het nat eussel “ onder Westerlo 
naast de erve van Jan De Kort ... en dat om en mits een som van vier en dertig guldens in 
voorlijf en de kwantiteit van zeventien veertelen rogge of koren jaarlijks te vergelden met en 
volgens het spijker van Lier. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Michiel Doos en 
Jan Haeseldonckx als getuigen.  
 
Akte N°           21 september 1793 
 
Op heden den 21ste september 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Henrick Menten bejaarde jongman, inwoner der stad Herentals, welke comparant 
verklaarde verhuurd te hebben zeker zijn comparant huis, schuur en stallen met de 
aangelegen landen, weiden, heiden en beemden in “ de bleuke “ gestaan en gelegen aan 
den Boekelschen heikant onder Olen op de manier gelijk hetzelfde in huur is gebruikt 
geweest bij Adriaen Janssens en dat aan Joanna Van Bijlen weduwe van Adriaen 
Coolkens, inwoonster van Gerheijden onder Olen, alhier present en hetzelfde in huur 
accepteerde voor de som van vier en dertig guldens in voorlijf en tien veertelen koren, Lierse 
maten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en Gerard Wouters als getuigen.  
 
Ende alsoo is zoude konnen gebeuren dat de huerderesse gedurende dezen termijn van 
huer uijt haere pachterije zoude konnen schijden, zoo verklaert zij den restant van haere 
heure van alsnu voor als dan aen haeren zone Jan Coolkens present en accepterende over 
te laeten.  
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Akte N°           6 september 1793 
 
Op heden den 6de september 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Peeter Michiels inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparant verklaarde 
verhuurd te hebben aan Michiel Doos, present en de huur accepterende van zeker huis met 
stal en hof door den acceptant actueel bewoond wordende en tot dien zeker perceel erve 
genaamd “ de gelaeskens “ groot salvo justo een derdel. Item een perceel erve genaamd  
“ de groote plek “ salvo justo drie zillen. Item een perceel erve groot een bunder genaamd  
“ de venneheide ”, twee percelenen gelegen aan “ de patatten huijskens “ voortgekomen 
van Elisabeth Van Kerckhoven en tot slot de helft van “ ’t nat eussel “ en dat om en mits 
een som van vier en twintig guldens in voorlijf en dertien en een halve veertel rogge. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. 
Wuijts en Jan Bapt. Lemmens als getuigen.  
 
Akte N°           22 september 1793 
 
Op heden den 22ste september 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Geeraerd Wouters inwoner van Olen, welke comparant verklaarde opnieuw verhuurd te 
hebben aan Joanna Van Bijlen weduwe Adriaen Koolkens alhier present en de huur 
accepterende, van te weten vijf percelen zaailand en drie percelen weide of dries aan de 
partijen genoegzaam bekent en dat om en mits de kwantiteit van dertien veertelen koren en 
één en twintig guldens in voorlijf en dit voor een termijn van drie opvolgende jaren. Indien het 
zou voorvallen dat de huurster gedurende deze termijn uit deze pacht zou scheiden, zo 
verklaarde zij met consent van de verhuurder dat de rest van haar huur van alsdan voor 
afstand aan haar zoon Jan Koolkens over te laten. Actum binnen Olen, ter presentie van 
Henrick Menten en J. Fr. Wuijts als getuigen.  
 
Akte N°           22 september 1793 
 
Op heden den 22ste september 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Jan Van Reusel Franciscussone, weduwnaar van wijlen Maria Elisabeth De Win alsnu in 
huwelijk met Catharina Doos, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen 
van Jan De Win als voogd over het enige kind van de voorzegde Jan Van Reusel en Maria 
Elisabeth De Win wijlen een som van drie en vijftig guldens en tien stuivers, dezelfde 
penningen voortgekomen van wijlen Maria Heijlen weduwe Jan Baptist De Win. 
 
Over welke som hij comparant beloofde jaarlijks ten gunste van zijn wees intrest te betalen 
voor dit kapitaal. De comparant zich daarvoor verbindende met zijn persoon en goederen 
waar en op welke plaatsen deze zouden bevonden worden. Actum binnen Olen, present 
Frans Van Reusel en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°            17 oktober 1793 
 
Testament:   in den naeme ons Heere  
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij een ieder dat op heden den 
17de oktober 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde Cornelis Cluijts 
weduwnaar van wijlen Christina Bellens inwoner van Oevel, enigszins onpasselijk te bed 
liggende, welke comparant verklaarde bij deze zijn testament geordonneerd te hebben. 
 

- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart ter directie van zijn hier onder te noemen erfgenaam. 
 

- Willende dat kort na zijn overlijden zouden gecelebreerd worden tien missen van 
requiem tot lafenis zijner ziel. 
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- Dispositie van zijn goederen, zowel haafelijke als erfelijke heeft hij testateur 

gemaakt en gelaten aan Maria Elisabeth Maes de dochter van zijn testateurs 
zuster in volle eigendom met de restrictie indien deze aflijvig werd voor haar 
moeder Anna Cluijts van des testateurs erfgoederen zal hebben de touchte 
gedurende haar leven en ingeval de voorzegde Maria Elisabeth Maes aflijvig werd 
voor haar moeder den eigendom aan Anna Cluijts. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ten woonhuize en voor het ziekenbed van den 
testateur, ter presentie van Jan De Bruijn en Paulus Wouters geburen als getuigen ten deze 
aanzocht.  
 
Akte N°            17 oktober 1793 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Gommarus Van Dijck en Adriaen Van Houdt 
erfgenamen wijlen Catharina Van Kerckhoven op heden den zeventiende oktober 1793, 
publiekelijk aan de meest biedende zullen presenteren te verkopen door mij notaris en 
getuigen ... Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Op de voorzegde condities werd te koop gesteld zeker huisje met den hof en de aangelegen 
erven, gestaan en gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo, groot salvo justo 12 roeden. 
Palende oost P. Michiels, zuid Jan Ven, west de straat en noord Marie Doos. Item een 
perceel erve insgelijks aldaar gelegen, groot salvo justo veertig roeden. Oost P. Michiels, 
zuid dezelfde, west de straat en noord P. Bogaerts erfgenamen. Item een perceel ook aldaar 
gelegen, groot omtrent een zille. Oost Jan Ven, zuid Frans de Coninq, west P. Machiels en 
noord Jan Ven. Item en tot slot een perceel erve genaamd “ de wipheijde “ groot een zille. 
Oost Jan Van De Perre, zuid de erfgenamen Jan De Ceuster, west ... (leeg) en noord Frans 
Vermeulen.  
 
Heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Adriaen Van Lommel voor de 
som van tweehonderd guldens en verklaarde daarop te stellen vijf en twintig verdieren, 
present Jan Van Gheel en Michiel Doos. Hij stelde voor borg zijn broer Jan Van Lommel. 
Op heden den 4de oktober 1793 compareerde Peeter Michiels dewelke verklaarde op de 
voorzegde koop waarvan Adriaen Van Lommel den handslag heeft ontvangen, alsnog bij te 
stellen vijf hoogen. Op heden den vierde november 1793 op de hiervoor staande koop na 
drie zondagse kerkgeboden door de schepen Franciscus De Ceuster in absentie van den 
heer schout de kaars ontstoken zijnde, is met den uitgang der zelfde van de voorzegde koop 
absoluut de koper gebleven zonder verder verhoging en verdere verdieren Peeter Michiels, 
present J. Fr. Wuijts en Adriaen Van Lommel. Aldus absolutelijk verkocht en met den uitgang 
der brandende kaars gesloten. 
 
Akte N°            18 oktober 1793 
 
Testament :  In den naeme Godts 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 18de oktober 1793, voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Anna 
Catharina Vermeiren en Jan Franciscus Van De Poel gehuwden en ingezetenen van 
Morkhoven onder Noorderwijk, gezond van lichamen, welke comparanten verklaarden bij 
deze hun tegenwoordig testament gemaakt te hebben en ordonnantie van laatste wil. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie, immers ter directie van hun na te noemen 
erfgenaam of erfgenamen. 
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- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan zij ten eerste de haafelijke goederen 
aan elkaar maakten in volle eigendom, en aangaande hun erfelijke goederen 
daarvan verklaarden den eerst stervende aan de laatst levende te maken de volle 
touchte en gebruik gedurende zijn leven ... dit op restrictie ingeval zij testateuren 
kind of kinderen van deze hun huwelijk kwamen achter te laten, in dat geval zal de 
laatst levende gehouden zijn het kind of kinderen eerlijk op te voeden ... en na de 
door van beide testateuren den eigendom aan dit kind of kinderen ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Jan Haseldonckx en Peeter Bulkens geburen als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°            19 oktober 1793 
 
Op heden den 19de oktober 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Jan Baptist Dils en Elisabeth Schoubroeckx, gehuwden en ingezetenen van Schobbroek 
jurisdictie van Westerlo, hun verstand memorie en vijf zinnen wel machtig in alles, welke 
comparanten verklaarden mits deze hun testament gepasseerd voor mij notaris en getuigen 
van datum ... februari 1788 willende hetzelfde in al zijn punten zou worden achtervolgt gelijk 
ook hetgene volgende als additioneel aan hetzelfde te weten dat zij comparanten wilden en 
begeerden dat Petrus Bulkens weduwnaar van wijlen Anna Elisabeth Dils van het part en 
deel der goederen aan de voorzegde Anna Elisabeth Dils en bij gebreke van haar aan 
dezelfde haar kinderen of descendenten gelaten zal hebben de touchte en gebruik 
gedurende zijn leven op restrictie nochtans bij het afsterven van één of meerdere kinderen 
met de voorzegde Anna Elisabeth Dils verwekt, het part en deel hetgene volgens 
coustumen op dezelfde zouden versterven zal moeten versterven op de overblijvende 
kinderen. Indien Petrus Bulkens hiermede niet akkoord ging word hun voorgaande 
testament uitgevoerd.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en Anthonius Moelants, geburen als getuigen van mij notaris.  
 
Akte N°            21 oktober 1793 
 
Op heden den 21ste oktober 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
den heer Jacobus Thielemans licentiaat in de medicijnen, inwoner der stad Herentals, 
welke comparant verklaarde opnieuw verhuurd te hebben aan Adriaen Verbiest inwoner 
van Grese, bijvang der zelfde stad Herentals, present en accepterende zijn comparants 
hofstede met huis, stal, schuur, hof, landen weiden, heiden en beemden, zo en gelijk hij 
huurder al hetzelfde actueel in huur heeft, daaronder ook begrepen twee percelen van erven, 
door den heer comparant bij koop verkregen tegen Jan Baptist Otten, gestaan en gelegen 
tot Grese, en dat om en mits een som van zeven en zeventig guldens in voorlijf en negen en 
twintig veertelen goed en leverbaar koren of rogge Liers maat. 
 
Item zal pachter jaerlijkx moeten leveren tusschen Bavomisse ende alle heijligen twintig 
pond boter ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ter presentie van Martinus Claes en 
Norbertus Van Roij als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°            21 oktober 1793 
 
Op heden den 21ste oktober 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Juffrouw Anna Barbara De Smedt, begijntje op het begijnhof der stad Herentals en 
Joannes De Smedt inwoner van Poederlee, welke comparanten verklaarden machtig te 
maken Sieur P. De Smedt hunnen kozijn, inwoner van Olen ten einde van eerst en vooral 
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aan de Sieur J. J. Verlinden actueel binnen de stad Leuven wonende en als aangestelde 
uitvoerder van het testament ten sterfhuis van Juffrouw Maria Theresia Verlinden in haar 
leven begijntje op het voorzegde begijnhof om in hun comparanten naam alsmede geroepen 
erfgenaam ten zelfde sterfhuis, te doen een notariële afvraging of hij J. J. Verlinden in zijn 
gemelde kwaliteit van uitvoerder zonder verder delaij verstaat te procederen en voort te 
varen tot verkoping of deling der goederen door dezelfde juffrouw begijn Verlinden 
achtergelaten ingevolge op den voet van haar testament gepasseerd voor de notaris F. Van 
Hove en zekere getuigen. 
 
Zo verklaarden de voorzegde comparanten verder hunne te voren geconstitueerde te 
bemachtigen ten laste van de voorzegde uitvoerder van het testament van de begijn 
Verlinden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ter presentie van Petrus 
Janssens en Joannes Bens als getuigen. 
 
De ondergeschrevene lectuur gehad hebbende van de voorzegde procuratie en inzicht in het 
gemelde sterfhuis geïnteresseerd vinden als bij het voor geroepen testament insgelijks 
geroepen en geïnstitueerd, verklaarden zich daar aan conformerende insgelijks te 
constitueren en volmachtig te maken de voorzegde Sieur P. De Smedt ten inde en met 
macht als bij dezelfde. Actum Olen deze 23 oktober 1793. G. De Kepper en J. F. Oniaerts 
testibus. 
 
Akte N°           7 november 1793 
 
Op heden den zevende november 1793 compareerde Gommarus Van Dijck en Adriaen 
Van Hout erfgenamen wijlen Catharina Van Kerckhoven, welke comparanten verklaarden 
bij deze onherroepelijk te constitueren ... en alle toonders dezer om voor en in de naam der 
comparanten te gaan en te compareren voor Schout en schepenen van Tongerlo en aldaar 
naar voorgaande opdracht en vertijdenis in handen der voorzegde Heer Schout en in ’s 
Heeren handen wel en wettelijk te goeden en vestigen naar stijl der banken, Peeter Michiels 
en Joanna Catharina De Bruijn gehuwden in zeker huisje met de aangelegen erven, 
gestaan en gelegen tot Oosterwijk. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Adriaen Van Lommel en J. Fr. Wuijts als getuigen.  
 
Akte N°           17 november 1793 
 
Op heden den 17de november 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Peeter Cuijpers in huwelijk met Dimphna Rommers, inwoners van Herenthout, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Mattheus Van Der Heijden, een 
som van drie honderd guldens courant. 
 
Voor welk kapitaal hij comparant is verbindende zijn persoon en goederen, roerende en 
onroerende, waar en op welke plaats deze zouden bevonden worden. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan 
Hufkens als getuigen.  
 
Akte N°           23 november 1793 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Sieur Petrus Slootmans in huwelijk met Anna 
Catharina Seijen zijn huisvrouw inwoners der stad Antwerpen op heden den 23ste november 
1793 publiekelijk zullen verkopen de goederen nabeschreven en dat door mij notaris en 
getuigen. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... 
 
Eerste koop op al de voorzegde condities werd te koop gesteld  zeker perceel erve genaamd 
“ het sonnenbsch “ groot salvo justo een bunder. Palende oost de straat west Peeter Wuijt, 
noord het k...straatje. Heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Peeter 
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Michiels voor de som van vierhonderd en veertig guldens en verklaarde daarop alsnog te 
stellen veertig verdieren, present Adriaen Bellens en Peeter De Ceuster en daarna heeft 
dezelfde Peeter Michiels alsnog tien verdieren bijgesteld. Op den 13de januari stelde 
Guilliam Van Passel alsnog drie hoogen. Hetzelfde perceel andermaal door mij opgeroepen 
zijnde tot absolute verkoop is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut 
verbleven aan Guilliam Van Passel, voor de som van honderd en veertien guldens en drie 
en vijftig verdieren, present Peeter De Ceuster en Marten Goris als getuigen ten deze 
aanzocht.  
 
Ten tweede werd gepresenteerd zeker perceel erve groot een half bunder. Palende oost 
Michiel Wilms, zuid de straat, west den notaris Oniaerts en noord Guilliam Smets. Heeft 
hiervan den handslag ontvangen Peeter De Ceuster voor de som van drie honderd en vier 
en twintig guldens en verklaarde daarop te stellen twintig verdieren, present Adriaen Bellens 
en Marten Goris als getuigen. Dezelfde dag stelde Peeter Michiels alsnog vijf verdieren 
hierop. Hetzelfde perceel andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is hetzelfde met het 
geven van 1st, 2de en 3de stokslag verbleven aan Peeter Michiels voor de som van drie 
honderd en vier en twintig guldens en vijf en twintig verdieren, present Marten Goris en 
Peeter De Ceuster. 
  
Ten derden werd te koop gesteld zeker perceel erve of heide, ten dele bezaaid met dennen, 
gelegen alhier onder Olen, groot salvo justo 150 roeden Palende oost de straat, zuid Peeter 
van Dijck erfgenamen, west ... (leeg) en noord Franciscus Vermeerbergen. Heeft daarvan na 
langdurige roepen den handslag ontvangen, Marten Goris als commant van Peeter 
Verswijvel voor de som van zes en veertig guldens en verklaarde daarop te stellen zes 
verdieren. Het voorzegde perceel andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is hetzelfde 
verbleven aan Peeter Verswijvel met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag verbleven voor 
de koopsom en de verdieren als in de conditie. Aldus absoluut verkocht en gesloten deze 
13de januari 1794, present Peeter De Ceuster en Marten Goris. 
 
Ten vierde werd te koop gesteld, zeker perceel erve en heide genaamd “ de drij vennen “ 
groot salvo justo een half bunder. Palende oost de erfgenamen Wilm Meir, zuid ... (leeg), 
west de erfgenamen Peeter Meir en noord ... (leeg) waarvan den handslag ontvangen heeft 
Michiel Roosbroeck voor de som van twee honderd guldens en verklaarde daarop te 
stellen tien verdieren en stelde hij zijn vader als borg hierin Jan Baptist Roosbroeckx, ter 
presentie van Marten Goris en Jaobus Struijfs. Op heden den 16de december 1793 het 
voorzegde perceel andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is hetzelfde met het geven 
van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut verbleven aan Michiel Roosbroeckx zonder verder 
verhoging . 
 
Akte N°           4 december 1793 
 
Op heden den 4de december 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Martinus Verlinden en (Peeter) Joseph Verachtert beiden in de kwaliteit als voogden over 
de wezen wijlen Emanuel Verlinden en Maria Verboven, welke comparanten verklaarden 
verhuurd te hebben aan Joseph Heijlen in huwelijk met Anna Elisabeth Verlinden, present 
en de huur accepterende van zekere hofstede met landerijen, weiden, heiden en beemden, 
gelegen en gestaan onder Olen tot Gerheiden, zo en gelijk hetzelfde actueel in huur gebruikt 
word bij Joanna Van Bijlen weduwe Adriaen Coolkens en tot dien hierbij gevoegd het 
wezen part en deel in “ de bunders “ onder Geel, en dat om en mits de som van zes en 
vijftig guldens in voorlijf en drie en twintig veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. F. Wuijts en Jan 
Haseldonckx als getuigen. 
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Akte N°           7 december 1793 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke A. Tubax als procuratie hebbende van P. 
Braeckmans en M. P. Naets, op heden den 7de december publiekelijk zal te koop 
presenteren zeker perceel erve, hierna in zijn grootte situatie en aanpalenden gespecificeerd 
met volgende condities. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... 
 
Zo werd te koop gesteld zeker perceel erve, genaamd “ den dalaerts “ gelegen ten deze 
onder Morkhoven en ten dele onder Noorderwijk omtrent de Zandcapelle, groot drie zillen 
salvo justo. Palende oost de erfgenamen de Heer Scerion, zuid ... (leeg), west en noord Jan 
Geps en heeft daarvan den handslag ontvangen Guilliam Heijlen inwoner van Noorderwijk 
voor de som van drie honderd en vijf guldens courant en verklaarde daarop te stellen vijftien 
hoogen, present Peeter De Peuter en Franciscus Heijlen. Op heden den 23ste december 
1793 het hiervoor staande perceel andermaal door mij notaris op geroepen zijnde tot finale 
verkoop is hetzelfde perceel zonder verder verhoging absoluut verbleven aan Guilliam 
Heijlen. 
 
Akte N°           11 december 1793 
 
Testament:   In den naeme Godts amen  
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 11de december 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Gommarus Verhoeven en Theresia Heijlen gehuwden en ingezetenen van Wiekevorst, 
beiden gezond met ons gaande en staande welke comparanten verklaarden bij deze hun 
testament gemaakt te hebben. 
 

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

- Willende dat er kort na ieders overlijden zouden gecelebreerd worden voor honderd 
guldens missen, de ene helft door en eerwaarde pater Naets Augustijn en de zoon 
van de testatrice van eerste bedde en de nadere helft door den eerwaarde heer 
Verhoeven des testateurens zoon en kanunnik Norbertijn der abdij van Park. 

 
- Dispositie van hun na te laten haafelijke als erfelijke goederen, waarvan zij ten 

eerste de haafelijke effecten aan elkaar maakten in volle eigendom en makende de 
touchte van hun erfelijke goederen aan de laatst levende van hun beiden. 

 
- Willende dat nun hun beider dood al hun erfelijke goederen gaan en succederen 

voor de ene helft op de kinderen van hun zoon Franciscus Verhoeven verwekt 
met Carolina Van Looij of hun descendenten en de andere helft op het kind of 
kinderen van hun dochter Anna Elisabeth Verhoeven alsnu in huwelijk met 
Adriaen Dils ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst, ter presentie van Jan Verstappen en 
Henricus Van Houdt geburen als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°           16 december 1793 
 
Op heden den 16de december 1793 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Sieur Petrus Slootmans inwoner en burger der stad Antwerpen in huwelijk met Anna 
Catharina Seijen welke comparanten verklaarden uit kracht van speciale procuratie op hem 
door zijn vrouw ten einde nabeschreven en den deze gevraagd om machtig te maken mits 
deze onherroepelijk alle toonders dezer om te gaan en te compareren voor schepenen van 
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aldaar om opdracht te doen in ’s heeren handen van zeker perceel erve gelegen onder … 
(leeg) genaamd “ de drij vennen “ om daarin wettelijk te goeden, vestigen en erven Jan 
Baptist Roosbroeckx en zijn vrouw Elisabeth Verlooij dewelke het voorzegde perceel bij 
koop heeft verkregen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van P. Franssen en Marten Goris als getuigen. 
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Akte N°            14 januari 1794 
 
Op heden den 14de januari 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden H. 
Tubax inwoner van Morkhoven welke comparant verklaarde uit kracht van speciale 
procuratie op hem verleden door M. J. Naets en Sieur P. J. Braeckmans gehuwden en 
ingezetenen van Wommelgem op datum van 8 januari 1794, onherroepelijk te constitueren 
en ten volle machtig te maken ... en alle toonders dezer copij, om te gaan en te compareren 
voor Drossaard en schepenen van Noorderwijk en Morkhoven of elders om in hun 
constituante naam de opdracht te doen van zeker perceel erve, genaamd “ de daelackers “ 
gelegen ten dele onder Noorderwijk en ten dele onder Morkhoven omtrent de Zand Capelle, 
groot drie zillen salvo justo. Palende oost de erfgenamen wijlen den heer secretaris Scorion, 
zuid …, west en noord Jan Geps om daarin wel en wettelijk te goeden, vestigen en erven 
Guilliam Heijlen inwoner van Noorderwijk en zijn huisvrouw Joanna Elisabeth Geps die 
hetzelfde perceel erve bij koop hebben verkregen uit hoofde en naam van de gemelde M. J. 
Naets en haar man P. J. Braeckmans voor de som van drie honderd acht en twintig guldens 
courant volgens de koop condities van datum 7 december 1793. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, ter presentie van Cornelis Vermijen en 
Willem Peeters als getuigen.  
 
Akte N°            20 januari 1794 
 
Op heden den 20ste januari 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Sieur Peeter Slootmans inwoner en burger der stad Antwerpen in huwelijk met Anna 
Catharina Seijen, welke comparant verklaarde uit kracht van speciale procuratie op hem 
door zijn voorzegde huisvrouw verleden, mits deze onherroepelijk … en alle toonders dezer 
copij, om te gaan en te compareren voor meijer en schepenen van het dorp van Olen, om 
aldaar voor en in de naam des comparants opdracht te doen in handen van de voorzegde 
meijer als in ’s heeren handen van zeker perceel erve genaamd “ het sonne bosch “ groot 
salvo justo een bunder. Palende oost de straat, west Peeter Wuijts, zuid een veldstraat en 
noord het Kattestraatje. Item van zeker perceel erve, groot een half bunder salvo justo. 
Palende oost Michiel Wilms en de kinderen Peeter Peeters, zuid de straat, west de notaris 
Oniaerts en noord Guilliam Smets. Item en tot slot zeker perceel erve of heide, ten dele 
bezaaid met den, groot salvo justo honderd vijftig roeden. Palende oost de straat, zuid 
Peeter Van Dijck erfgenamen, west N. Verdonck? en noord Franciscus Vermeerbergen. 
 
De voorste drie percelen gelegen onder het dorp en jurisdictie van Olen om des gedaan en 
in de voorgemelde twee eerste percelen van erven wel en wettelijk te goeden, vestigen en 
erven Philippus De Vos en zijn huisvrouw Maria ‘t Seijen en het derde perceel van erve of 
heide Peeter Verswijvel en Maria Laenen zijn huisvrouw. Waarvan de twee eerste percelen 
bij koop verkregen bij naarderschap en retrocessie tegen Guillielmus Van Passel en Peeter 
Michiels, die dezelfde ook bij koop hadden verkregen tegen den comparant q.q. de 
eerstgemelde voor de som van vijfhonderd en vijf guldens, zes stuivers twee oord en de 
tweede partij voor de som van drie honderd zeven en vijftig guldens, veertien stuivers en 
twee oord courante munten, en de voorzegde Peeter Verswijvel het derde perceel erve 
insgelijks tegen den comparant bij koop verkregen voor de som van drie en vijftig guldens en 
zes stuivers courant. 
 

Not. 6038: 1794 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
P. De Ceuster en J. Fr. Wuijts ten deze aanzocht als getuigen.  
 
Akte N°            21 januari 1794 
 
Op heden den 21ste januari 1794 compareerde Elisabeth Kranen, weduwe wijlen Jan 
Lauwereijs, inwoonster van Noorderwijk op de Groenstraat, welke comparante verklaarde 
opnieuw verhuurd te hebben aan haar zoon Adriaen Lauwereijs, present en de huur 
accepterende van zekere haar comparants huis en hof gestaan en gelegen alhier op de 
Groenstraat onder Noorderwijk, met een perceel weide en een perceel land, voor een termijn 
van drie jaar en voor de som van vier en twintig guldens in voorlijf en zes loopen koren … 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize der comparante op de Groenstraat ter presentie 
van Marten Lauwereijs en Peeter Jan Anthonis als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°            8 februari 1794 
 
Op heden den 8ste februari 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Peeter De Peuter en Joanna Maria Franssen gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk 
in “ de eussels “, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van 
Adriaen Wouters en Christina Wouters gehuwden en inwoners van Morkhoven een som 
van duizend en vijftig guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het hamblock “ 
gelegen tot Broeckhoven onder Morkhoven, groot 530 roeden. Palende oost de straat zuid 
Peeter Heijlen, west Marten Heijlen en noord het nonnenklooster van Herentals. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. 
Wuijts en Jan Haseldonckx als getuigen.  
 
Akte N°            11 februari 1794 
 
Op heden den 11de februari 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Geeraert De Ceuster Adriaenssone inwoner van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo in 
huwelijk met Anna Catharina Meeus, welke comparant bekende ontvangen te hebben van 
Jan Hufkens Adriaenssone een som van twee honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve, groot salvo justo drie zillen gelegen 
tot Wiekevorst. Palende zuid J. Fr. Van Den Bulck, west de straat en noord de straat op den 
… Actum binnen Olen, present J. Fr. Wuijts en Geeraerd Wouters als getuigen.  
 
Akte N°            13 februari 1794 
 
Op heden den 13de februari 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Peeter Franciscus Van Reusel en Joannes Van Reusel kinderen wijlen Martinus Van 
Reusel daar moeder van leeft Maria Bruijnseels, welke comparanten verklaarden om 
geschillen te voorkomen ter oorzaak van hun jongste broer Joannes Van Reusel alhier 
mede comparerende, vele jaren met hun gemeenschappelijke moeder de pachterij heeft 
gedreven ten gemeenschappelijk voordeel en van den andere kant voorzien dat hun broer 
Melchior Van Reusel ter oorzaak van zijn zinneloosheid incapabel is om zijn kost te winnen 
tot dien wel wetende dat het nodige vierde part aan dezelfde na de dood van hun moeder toe 
te komen uit dezelfde goederen niet genoegzaam is tot des zelfs subsistentie. Zo hebben de 
voorzegde comparanten voor beloning van de arbeid van hun jongste broer als tot 
achterstand van hunne zinneloze broer Melchior Van Reusel verklaart in recompens aan 
hun jongste broer te zullen laten volgen na de dood van hun moeder een som van 
driehonderd guldens eens. Op conditie dat Joannes Van Reusel zijn moeder gedurende 
haar leven zal moeten assisteren in haar pachterij en mag hij na de dood van zijn moeder 
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het huis cum annexis nog drie jaar mogen blijven bewonen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, present J. Fr. Wuijts en Franciscus Nijers. 
 
Akte N°            17 februari 1794 
 
Op heden den 17de februari 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Petrus Josephus Heijlen en Anna Elisabeth Verlinden gehuwden en ingezetenen van 
Herenthout, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Martinus 
Verlinden als voogd over Anna Catharina Verlinden een som van twee honderd guldens 
courant. 
 
Zij comparanten verbindende hun personen en goederen, roerende en onroerende waar en 
op welke plaatsen ze gelegen en bevonden zouden worden op belofte van te allen tijd te 
zullen stellen speciale hypotheek op het voorzegde kapitaal op dubbele waarde. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, present Philippus De Vos en Joseph Verachtert als 
getuigen.  
 
Akte N°            21 februari 1794 
 
Op heden den 24ste februari 1794 compareerde Joannes De Bruijn en Jan Baptist De 
Bruijn zijn zoon ter ene. Jan Geens in huwelijk met Anne Elisabeth Hermans, item 
Joannes Vinckx in huwelijk met Anna Catharina Hermans. Adriaen Van Lommel als 
voogd over de wezen nagelaten bij wijlen Hendrick Van Lommel en Catharina Blerinckx 
erfgenamen beneffens hunne mede condividenten ter sterfhuis van wijlen Mr. Peeter 
Hermans en hun voor dezelfde sterkmakende. 
 
Welke comparanten verklaarden om kwesties en geschillen te voorkomen tussen de eerste 
en tweede comparanten met consoorten die mogelijk zouden verschijnen over de renten en 
obligaties nagelaten bij wijlen den voorzegde Meester Peeter Hermans en Elisabeth Meir 
zijn huisvrouw en dit op volgende manier: 
 
Te weten dat de eerste comparanten op hun private last zullen nemen en betalen de 
volgende renten en obligaties. Ten eerste een rente van twee honderd en vijftig guldens 
staande aan het Besloten hof van Herentals. Item honderd guldens aan de heer Wouters 
tot Herentals, item honderd en vijftig en twintig guldens aan de weduwe Guilliam Janssens 
tot Rauwelkoven onder Geel. Daartegen verklaarden de tweede comparanten aan te nemen 
en te betalen, eerst een som van honderd en vijf en twintig guldens ten behoeve van Jan 
Hermans. Item vijftig guldens aan ditto wijlen Mr. Peeter Hermans bij deling bevallen en tot 
dien honderd guldens staande ten behoeve van wijlen Jan Van Lommel en Elisabeth 
Meijnten zijn huisvrouw, mits welke partijen verklaarden wederzijds content en tevreden te 
zijn. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Franciscus 
Nijers als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Depost is gecontracteerd dat ingeval namaals nog enige renten uitkwamen die wijlen 
Elisabeth Meir voor het aangaan van haar huwelijk met wijlen mr. Peeter Hermans deze 
door de eerste comparanten alleen zullen moeten gedragen en betaald worden, de som en 
legaten aan den Rozenkrans armen en de kapel ter Gestelen, breder bij het testament 
uitgedrukt. 
 
Akte N°            1 maart 1794 
 
Op heden 1 maart 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden den 
eerwaarde heer F. J. Bremts pastoor St. Petri binnen Herenthout, welke comparant 
verklaarde zich als cautionaris en principale borg te stellen voor een jaar pacht of huur in te 
gaan half maart eerstkomende van dit jaar van zekere hoeve met aangelegen erven, 
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gestaan en gelegen alhier binnen dit dorp, in huur bij Jan Baptist Peeters competerende 
aan het sterfhuis en boedels van wijlen de Juffrouwen Catharina Theresia Verlinden en 
Maria Anna Verlinden, immers tot securiteit van de voorlijf en graanpacht daarover te 
vervallen respectievelijk met Bavo mis en Sint Andries. 
 
Mede comparerende zijn huisvrouw Maria Theresia Heijlen vrouw van de huurder J. B. 
Peeters, welke verklaarde tot ontlasting van den heer cautionaris te verbinden en 
hypothekeren haar part en deel competerende in de nalatendheid van wijlen den heer 
Mangelschots overleden tot Westerlo aan de voorzegde J. B. Peeters bij akte gepasseerd 
voor de notaris Norb. Neeckx op datum van 26 juli 1793. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herenthout, ter presentie van M.J. Van Schoubroeck 
en Petrus Philibert als getuigen.  
 
Akte N°            7 maart 1794 
 
Op heden den 7de maart 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Baptist Luijten in huwelijk met Joanna Struijfs inwoners van Noorderwijk, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Heijlen en Maria Catharina Van 
Outsel zijn huisvrouw ook inwoners van Noorderwijk een som van drie honderd guldens 
courant. 
 
Hij comparant verbindende zijn persoon en goederen, roerende en onroerende waar en 
welke plaatsen deze zouden bevonden worden. Compareerde ten deze mede Peeter 
Luijten, vader van den comparant welke verklaarde zich voor de voorzegde som als borg te 
stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Peeter 
Vermeerbergen als getuigen.  
 
Akte N°            13 maart 1794 
 
Op heden den 13de maart 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Philippus De Vos en Maria T’Seijen gehuwden en inwoners van Olen, welke comparanten 
verklaarden ontvangen te hebben van Peeter Hoes en Anna Catharina Mertens, gehuwden 
en inwoners van Oevel een som van vierhonderd guldens courant.  
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ het heijblock “ groot 
salvo justo een half bunder. Palende oost Peeter Wouters, zuid Franciscus Vermeerbergen, 
west de erfgenamen Maria Vermeerbergen en noord de erfgenamen Willem Meir. Item en tot 
dien zeker perceel erve groot een derdel salvo justo gelegen aan de Kattestraat. Palende 
oost Elisabeth T’Sijen zuid de Kattestraat, west Jan Heijns en noord Michiel Wilms.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Egidius Goossens en Peeter Verbiest als getuigen.  
 
Akte N°            13 maart 1794 
 
Staat en schatting ten verzoek van den eerw. Heer provisor van de abdij van Tongerlo, 
Adriaen Heijlen aankomende pachter en molenaar en de kinderen en erfgenamen wijlen 
Josephus Heijlen en Maria Peeters, afgaande pachters, gedaan door Thomas Wilms 
meester molenmaker over het gaande werk op den graanwindmolen tot Hezewijk onder 
Oolen de voorschreven abdij competerende en zijnde als volgt. 
 
Ten eerste de buiten borst met haar twee eindrabanten en banden getaxeerd op zeven en 
twintig guldens. Item den binnenborts met haar twee einden bouten en banden getaxeert op 
drie en zestig guldens. Item de as met haarschenen en banden getaxeert tot honderd en 
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twee vijftig guldens. Item het kamrad met het ijzerwerk van den koren molen met ronsel en 
bouten en spillen geschat op acht en negentig guldens ………………………  98 – 0 – 0 
Item het kam rad van den boekweitmolen met ronsel bouten en banden en spillen geschat 
op drie en zeventig guldens ……………………………….     73 – 0 – 0  
Item den luijen molen met ijzerwerk geschat op twaalf guldens …   12 – 0 – 0  
Item de prang met toehorig ijzerwerk op zestien guldens ………...   16 – 0 – 0 
Item het staakijzer, hals, steilj, spil en spoor van den koornmolen geschat op zeven en 
zeventig guldens ……………………………..       77 – 0 – 0  
Item het staekeijzer, hals, steijn, spil en spoor van den boekwijt molen geschat op zes en 
zestig guldens ……………………………        66 – 0 – 0  
Item den haspel met ijzerwerk en kruijkeling, geschat op zeven guldens 
………………………………………………………       7 – 0 – 0 
 
De stenen op de voorzegde molen zijn bevonden van de volgende dikte te weten. Den 
looper van den korenmolen is bevonden te hebben de dikte van vijftien duimen eenen halven 
en een achtste Rijnlandse maat. Den ligger van dezelfde korenmolen tot tien duimen. 
Den loopersteen van den boekweit molen is bevonden de dikte te hebben van zes duimen 
en drie kwart maat als voor. Den ligger van zelfde tot acht duimen een halven een achtste 
maat als voor. Dus in het geheel tot één en veertig duimen maat als voorzegt is. 
 
En alzo bij voorgaande schatting is blijkende dat aan de voorzegde abdij in gemelde stenen 
zijn competerende vijf en twintig duimen en drie kwart, zo is dat den aankomende molenaar 
aan de erfgenamen van den gewezen molenaar moet goed doen vijftien duimen één kwart 
behoudens nochtans en partijen geheel tot reductie ingeval de voorgaande metingen en 
andere maat was gedaan de voorzegde vijftien duimen één kwart tegen zeventien guldens 
per duim bedragende twee honderd negen en vijftig guldens …………………… 259 – 5 – 0  
 
En alzo de schatting van het dringende werk hiervoor gedaan is belopende tot de som van 
vijf honderd drie en negentig guldens. En dat de voorgaande schatting van het jaar 1779 
maar is belopende tot drie honderd zeven en zeventig guldens blijkt dat den aankomende 
molenaar aan de erfgenamen van den gewezen molenaar moet opleggen de som van twee 
honderd vijftien guldens en tien stuivers dus ………………………………… 215 – 10 – 0  
Dus samen de som van vier honderd vier en zeventig gls. 15 stuivers . 
 
Aldus getaxeerd, gemeten en gewaardeerd door Thomas Wilms meester molenmaker ten 
dien einde daartoe door de respectieve partijen genomineerd en geautoriseerd die mits deze 
verklaarde bereid te zijn des aanzocht dezelfde schatting en prijsbepaling met zijn eed te 
bevestigen, waarmede partijen bevestigen content en tevreden te zijn. Present Guillielmus 
Linten en Jan Stickers. Ondertekenden: J. Thijs Provisor, A. Fr. Heijlen maalder, C. N. 
Seijen, Jan Stickens, G. Linten. 
 
Akte N°            30 maart 1794 
 
Alzo kwestie en geschil stond te gerijzen tussen Martinus Heijlen weduwnaar wijlen Maria 
Heijlen en alsnu in huwelijk met Maria Cuijpers ter ene zijde en Cornelis Heijlen zoon van 
dezelfde Martinus Heijlen verwekt in eerste huwelijk met wijlen Maria Heijlen over en ter 
zake dat de voorzegde Martinus Heijlen geconvoleerd zijnde tot tweede huwelijk de 
gemene haave uit kracht van dispositie van tesamentaire dispositie van zijn voorzegde 
eerste vrouw in bezit heeft gehouden zonder tegen zijn zoon van eerste bedde afsnede van 
haave gemaakt te hebben, behoudelijk dat hij aan dezelfde komende tot huwelijke staat had 
uitgekeert een som van honderd en zeven en tachtig guldens en om de gevreesde en 
apperente kwestie en geschil te neder te leggen, zijn op heden den 30ste maart 1794 voor mij 
notaris gecompareerd de voorzegde Martinus Heijlen ter ene, en Cornelis Heijlen ten 
andere zijde, beiden inwoners van Morkhoven welke comparanten verklaarden 
getransingeerd te zijn op de manieren als volgende. 
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Dat den eersten comparant in consideratie en vergelding van het part en deel aan hem den 
tweeden comparant competerende in de haave uit den hoofde van zijn overleden moeder en 
twee zusters na de dood van hun moeder ook overleden, ook in uitkoop, bij anticipatie van 
het part hetgeen hem na de dood van den eersten comparant in deszelfs achter te laten 
haave zoude toekomen, zal opleggen en betalen een som van twee honderd vijf en zeventig 
guldens courant eens, waarvoor hij tweede comparant aan den eersten mits deze is 
cederende het part en deel hem en al hetgeen den natuur den haave is hebbende in 
dezelfde haave, zo uit hoofde van zijn moeder als uit den hoofde van zijn twee zusters 
competerende mede het part en deel hetgeen hem na overlijden van zijn vader eerste 
comparant in deze uit deszelfs hoofde zoude toekomen, hetzelfde voor zoveel nodig van 
alsnu voor alsdan cederende aan zijn halve broers en zusters. 
 
Verklarende verder hij tweede comparant van den eersten comparant ontvangen te hebben 
de voorzegde som van twee honderd vijf en zeventig guldens. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Morkhoven, ter presentie van Jan Meir en Marten Heijlen als getuigen ten deze 
aanzocht.   
 
Akte N°            31 maart 1794 
 
Op heden den 31ste maart voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Anna 
Elisabeth Herremans ten deze bijgestaan van Jan Geens haar man. Item Elisabeth 
Blerinckx ten deze bijgestaan met Peeter Cools haar man. Item Anna Maria Blerinckx 
bijgestaan met Marten Smets haar man. Adriaen Van Lommel en Jan Blerinckx 
respectievelijke voogden en toezienders over de wees van wijlen Henrick Van Lommel en 
Catharina Blerinckx. Item Jan Vinckx in huwelijk met A. Catharina Herremans zijn vrouwe 
vader behoorlijk gemachtigd ingevolge procuratie gepasseerd voor notaris A. J. Oniaerts 
binnen Vorselaar residerende en getuigen op datum van 13 januari 1794. Item en tot slot 
Hendrick Sneijers, Peeter Sneijers en Maria Sneijers ten deze bijgestaan met Paulus De 
Ceuster haar man, kinderen van Adriaen Sneijers en wijlen Anna Maria Herremans. Allen 
erfgenamen ten sterfhuize wijlen meester Peeter Herremans.  
 
Welke comparanten verklaarden bij deze onherroepelijk te constitueren en ten volle machtig 
te maken ... en alle toonders dezer om te gaan en te compareren voor meijer en schepenen 
van het dorp en graafschap Olen om in hun naam opdracht te doen van zeker perceel erve 
of dries groot salvo justo een half bunder gelegen in “ den honinck “ onder Olen. Palende 
oost Peeter Wouters, zuid Guilleam Smets, west dezelfde en noord de waterloop. Om deze 
wel en wettelijk te goeden, vestigen en erven naar stijl der Bankrecht gerekiwireerd Guilliam 
Smets en Dimphna Van Hove zijn huisvrouw dewelke het voorzegde perceel heeft 
verkregen bij naarderschap en retrocessie tegen Peeter Michiels die het voormelde perceel 
erve bij koop had verkregen tegen de comparanten constituanten voor de som van drie 
honderd drie en zestig guldens, zeventien stuivers en twee oord. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Snijers en Marten Goris 
als getuigen.  
 
Akte N°            6 april 1794 
 
Op heden den 6de april 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Blerinckx weduwnaar Dimphna Herremans (Hermans), welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Sneijers weduwnaar Anna Maria Hermans, 
een som van vijf en zeventig guldens, zijnde die penningen door den comparant 
geemploieerd tot redemptie van zijn part en deel in een rente van twee honderd en vijftig aan 
de begijn Van Hoesden, waarmede de goederen van wijlen zijn vrouw en haar broer en 
zusters belast waren, van welke voorzegde som deze is dienende voor volle kwitantie.  
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Voor welke kapitale penningen en intrest hij comparant verbindende zijn persoon en 
goederen, roerende en onroerende waar en op welke plaatsen deze zouden bevonden 
worden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Van Dingenen als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°            14 april 1794 
 
Op heden den 14de april voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Joannes 
Baptista Helsen inwoner der stad Herentals die verklaarde verkocht te hebben aan 
Martinus Aerts inwoner van Gelindel in huwelijk met Anna Catharina Soeten alhier present 
en deze koop accepterende van zeker preceel erve gelegen tussen Strateneinde en de 
Capelle Ter Voort onder Westerlo, genaamd “ de laerheijde “ groot omtrent een oud bunder 
Palende oost de erfgenamen van de secr. Soeten en anderen, west de erfgenamen Maria 
Anna Helsen en den acceptant, noord de heer Canonink, en dat om en mits een som van vijf 
honderd en vijftig guldens courant geld en verder op de volgende condities te weten:  
 
Dat den acceptant en koper zal moeten gedogen de huur die de weduwe van des 
transportant broeder daar aan is hebbende tot half maart 1802 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Peeter Vermeerbergen als getuigen ten deze verzocht. 
 
Akte N°             4 mei 1794 
 
Testament:   In den naeme ons heere amen  
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij eenieder dat op 
heden den 4de mei 1794 voor mij notaris, present getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Bellens en Maria Verswijvel, gehuwden en ingezetenen van Olen, ten gehucht “ den  
hoeck “, welke comparanten verklaarden om redenen bij hun overwogen en tot deze 
moverende , gemaakt en geordonneerd dit hun tegenwoordig testament. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, laat en maakte hij testateur aan zijn 
huisvrouw alle en iegelijke zijn haafelijke effecten in volle eigendom en tot dien de 
touchte en volle gebruik van al zijn erfelijke goederen gedurende haar leven.  

 
- En de testatrice disponerend laat en maakte aan haar man den testateur in deze 

haar gehele nalatendheid, op last dat de laatst levende voor den eerstervende zal 
moeten doen celebreren vijf en twintig guldens missen van requiem. 

 
- En den testatuer disponerende over den eigendom van zijn immeubele goederen, 

verklaarde dezelfde te laten aan zijn broer en twee zusters, hoofdelijk gelijk en dus 
in drie parten, op last ‘ zijne ziele lafenis te doen celebreren om twee honderd 
guldens missen van requiem … 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
J. Fr. Wuijts en Franciscus Neijens als getuigen ten deze aanzocht.  
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Akte N°             6 mei 1794 
 
Op heden den 6de mei 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Willem 
Van Goubergen en Anna Barbara Van Gheel, gehuwden en ingezetenen van Westerlo, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Ida Gebruers weduwe 
Marten Daems inwoonster van Olen, een som van drie honderd guldens courant. 
 
Zij comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen tot Westerlo, groot 
omtrent een derdel. Oost Jan B. Van Gansen, zuid den leugen loop, west en noord Henrik 
Verbiest en noord ook de dreef, bij koop verkregen tegen Franciscus Kiesekoms … Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, present J. Fr. Wuijts en 
Jan Hasendonckx als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°             3 juni 1794 
 
Op heden den 3de juni 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Peeter 
Michiels en Joanna Catharina De Bruijn gehuwden en inwoners van het dorp van Olen, 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben van Barbara Smets, weduwe wijlen 
Peeter Van Dijck een som van twee honderd en vijf en zeventig guldens courant. 
 
Zij comparanten verbindende hun personen en goederen en wel speciaal tot pand stellen 
zeker perceel erve, groot een derdel gelegen alhier tot Olen onder de jurisdictie van Tongerlo 
Palende oost de rentheffer, zuid de heer Thielemans, west ... (leeg) en noord Peeter Van 
Dijck erfgenamen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, 
ter presentie van Joannes Hufkens en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
De ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter Michiels de som van twee 
honderd vijf en zeventig guldens in redemtie der voorzegde obligatie ook voldaan te zijn van 
den intrest en consenterende aldus in de cassatie. Actum 18 februari 1795. Barbara Smets. 
 
Akte N°             3 juni 1794 
 
Op heden den 3de juni 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Peeter 
Michiels en Joanna Catharina De Bruijn inwoners van Olen, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Joannes Hufkens, dezelfde uitzettende ten behoeve 
van de erfgenamen wijlen Jan Baptist Mattheijs een som van twee honderd zes en veertig 
guldens courant. 
 
Zij comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel erve, ten dele land en ten dele bos, 
genaamd “ den coolbonder “ groot een bunder en gelegen onder Olen. Palende oost 
Merten Meir, zuid Jan Verboven, west een straatje en noord Jan Verbist. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan 
Haseldonckx als getuigen. 
 
Den ondergeschrevene bekende ontvangen te hebben van Peeter Michiels het voorstaande 
kapitaal met den intrest van dien tot op heden dato, deze concenteerde daarmede in de 
cassatie. Actum Olen 28 april 1796. J. Hoefkens.  
 
Akte N°            24 juni 1794 
 
Op heden den 24ste juni 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Peeter 
Van Tongel in huwelijk met Dimphna Daems inwoners van Noorderwijk, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Maria Van Dijck weduwe Peeter Gepts, een 
som van honderd guldens courant. 
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Voor welk kapitaal hij comparant in contens van zijn voorzegde vrouwe hypothekeerde zeker 
perceel land genaamd “ den vlierendries “ gelegen tot Larum onder Geel aan het Vlieren 
straatje, groot salvo justo anderhalve zille. Oost, zuid, west en noord … (leeg). Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en 
Jan Haseldonckx als getuigen ten deze verzocht.  
 
Akte N°            30 juni 1794 
 
Alzo kwestie en geschil zouden ontstaan tussen Adriaen Bellens weduwnaar wijlen Anna 
Catharina Peeters ter ene zijde, Jan Baptist Heijns, Franciscus Heijns en Henricus Van 
Schoubroek als in huwelijk met Maria Dimphna Heijns, kinderen van de voorzegde Anna 
Catharina Peeters in haar eerste huwelijk verwekt met wijlen Cornelis Heijns ter andere 
zijde, over en ter zake der successie en nalatendheid van dezelfde Anna Catharina Peeters 
dewelke nu gezamenlijk met haar man de voorzegde Adriaen Bellens voor mij notaris 
hebben gemaakt haar testament door haar separtelijk gemaakt voor den notaris Van Roij 
tot Tongerlo, hadden gerevoceert. Zo is het dat om alle gevreesde kwesties te voorkomen de 
voorzegde partijen op heden den 30ste juni compareerden voor mij notaris en getuigen 
nagenoemd welke verklaarden het voorzegde overeen gekomen te zijn in de manieren 
hiervolgende te weten: 
 
Dat den eersten comparant zal hebben en behouden alle erfelijke en meubilaire goederen 
staande in huwelijk met de voorzegde Anna Catharina Peeters te weten de juiste helft voor 
den eigendom, de andere helft voor de touchte gedurende zijn leven … Dat de haafelijke 
effecten die wijlen Anna Catharina Peeters en den eersten comparant gezamenlijk in bezit 
hadden zullen genoten worden voor de ene helft door den eersten comparant en voor de 
andere helft voor de tweede comparanten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Peeter Bulkens en Adriaen Thoremans als getuigen.  
 
Akte N°             13 juli 1794 
 
Testament:   In den naem ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament, kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 13de juli 1794, voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden Michiel 
Cools en Joanna Hendrickx, gehuwden en ingezetenen van Oevel, beiden alhier op het 
kantoor van mijn notariaat, welke comparanten verklaarden bij deze hun tegenwoordig 
testament gemaakt te hebben. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart ter directie van de laatstlevende van hun beiden en hun na te 
noemen erfgenamen willende tot dien dat er na ieders overlijden zouden 
gecelebreerd worden vijf missen van requiem tot lafenis hunner zielen. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen en eerst disponerende de haafelijke 
goederen die zij aan elkaar maakten in volle eigendom behoudelijk in geval van 
kinderen uit hun huwelijk achter te laten, aan hun de legitieme portie te geven gelijk 
de testatrices haar vader ook geheel laat voor zijne legitime. 

 
- Disponerende van hun erfelijke goederen die zij ook aan elkaar maakten met de 

volle touchte en gebruik gedurende hun leven en den eigendom aan hun kinderen. 
 

- Ingeval van geen kinderen zullen dezelfde goederen gaan half op de erfgenamen 
ab intestato van de testatrice en half op de gene van den testateur zonder aanzien  
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Gaspar Wuijts en Joannes Fr. 
Wuijts als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°           16 augustus 1794 
 
Testament:   In den naem ons Heere amen  
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament, kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 16de augustus 1794, voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Carolus Verachtert en Anna Catharina Van Genechten, gehuwden en ingezetenen van 
Oevel zij comparante liggende ziek te bed en hij comparant in goede gezondheid welke 
comparanten verklaarden bij deze hin tegenwoordig testament geordonneerd te hebben:  
Willende dat hun lichamen zouden ter aarde begraven worden met een eerlijke uitvaart ter 
discretie van hun respectievelijke erfgenamen. 
 

- Willende tot dien dat na ieders overlijden zouden gecelebreerd worden honderd en 
vijftig missen van requiem en dat de laatst levende van hun beiden zal moeten 
doen celebreren een gezongen mis en dat gedurende het leven van de laatst 
levende. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen en eerst disponerende hun haafelijke 
effecten die zij aan elkaar hebben gemaakt in volle eigendom, op last en restrictie 
dat alzulke laatst levende zal gehouden zijn hun kind of kinderen samen verwekt 
eerlijk op te voeden en te alimenteren tot denb ouderdom van vijf en twintig jaar en 
daaraan dezelfde op te leggen of te betalen een som van twee honderd guldens en 
dat voor en in de plaats van hun legitieme portie der haave … uitgenomen een 
obligatoire personele rente van negenhonderd guldens door de testateuren gelicht 
van de testatrices broeders, dewelke de testatrice expresselijk wilde en begeerde 
dat den nature zullen hebben alsof doe op haar eigen patermoniale en 
matermoniale goederen behoorlijk waren gerealiseerd zal de laatst levende 
gehouden zij dieze ’t zijnen of hare last te nemen en te betalen alle kladschulden 
ten sterfhuize bevonden.  

 
- Dispositie van hun erfelijke goederen maakten zij aan elkaar met volle touchte en 

den eigedom derzelfde aan hun kind of kinderen en bij gebreke van dien aan de 
descendenten derzelfden … 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel voor het ziekenbed der testatrice ter presentie 
van Jan Vleugels en Jan Bastiaens als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°           24 augustus 1794 
 
Op heden den 24ste augustus 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Guilliam Tessens inwoner van Noorderwijk, welke comparant verklaarde verhuurd te 
hebben aan Peeter De Kepper Gommarussone inwoner van Herenthout, alhier present en 
de nabeschreven huur accepterende, te weten van zeker perceel land met twee aangelegen 
beemden, samen groot omtrent een bunder, gelegen tot Herenthout onder Oosterhoven, 
actueel in huur bij Christiaen Van Thielen dat om en mits een som van achttien guldens 
courant jaarlijks en voor een termijn van achttien achttien jaar. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Joannes De Kepper als getuige.  
 
Akte N°           26 september 1794 
 
Testament:  In den naem ons heere amen 
 



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

Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 26de september 1794, voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Peeter Josephus Van Ende en Elisabeth Bulkens, gehuwden en ingezetenen van 
Noorderwijk. Beiden gezond van lichaam op het kantoor van mij notaris welke comparanten 
verklaarden bij deze hun laatste wil geordennnerd te hebben. 
 

- Willende begraven worden in d’ aarde met een eerlijke en gepermitteerde uitvaart 
naar staat en conditie en willende dat na ieders overlijden zouden gecelebreerd 
worden vijtig missen van requiem. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, zowel haafelijke als erfelijke maakten zij 
testateuren aan elkaar en aan de laatst levende van hun beiden in volle eigendom, 
zo nochtans en met restrictie gehouden zal zijn aan de erfgenamen ab instestato 
van den eerst stervende te bewijzen een som van drie honderd guldens courant en 
zijn leven lang zal moeten genieten de touchte en opbrengst … 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Haseldonckx en Peeter 
Hoes, geburen als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°            14 oktober 1794 
 
Op heden den 14de oktober 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Jan Bellens en Maria Verswijvel gehuwden en ingezetenen van “ den hoeck “ onder Olen, 
hun verstand en memorie wel gebruikende, welke comparanten verklaarden te lauderen en 
van waarde te houden hun testament, gepasseerd voor mij en getuigen in dato ... (leeg).  
 
Willende dat hetzelfde in alles zal worden achtervolgd, behoudelijk dat zij wilden en 
begeerden al hun geconkwesteerde immeubele goederen na de dood van de laatst levende 
van hun beiden zouden gaan naar de zijde van den testateur als zijnde de penningen 
waarmede dezelfde betaald zijn gekomen van den zelfde kant. Item wilden en begeerden de 
codiccillateuren in geval van zijn voor aflijfigheid dat zijn vrouw ten deze zijn erfelijke 
goederen, indien zij het nodig heeft tot haar subsistentie zal mogen belasten met vijf en 
twintig guldens … etc. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Adriaen Verlinden en Peeter Haesendonckx, geburen als getuigen. 
 
Akte N°           6 november 1794 
 
Op heden den 6de november 1794, voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Jan Van Hove Peeterssone inwoner van Buul, jurisdictie van Olen, welke comparant 
verklaarde verkocht te hebben aan Adriaen Wils ook inwoner van Buul, alhier present en 
accepterende te weten zeker perceel erve gelegen tot Buul, groot salvo justo honderd tachtig 
roeden met het bosken daaraan gelegen. Palende oost Marie Catrien Van Hove, zuid 
Joannes Wils, west de weduwe Marten Daems en noord dezelfde, en dat om en mits een 
som van honderd en vijftig guldens courant welke som op deze dag van den acceptant werd 
ontvangen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Verlinden en 
Franciscus de Mulder als getuigen. 
 
Akte N°           13 november 1794 
 
Testament:  In den naeme ons heer amen  
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 13de november 1794, voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
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Geeraerd Wouters laatse weduwnaar van wijlen Anna Elisabeth Verboven, inwoner van 
Olen, zijn verstand, memorie en vijf zinnen in alles machtig en gebruikende, welke 
comparant verklaarde bij deze zijn testament gemaakt te hebben. 
 

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

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen die hij maakte aan zijn kinderen en ook een 
som van honderd guldens eens. 

 
- Dispositie van zijn resterende goederen, zowel haafelijke als erfelijke maakte hij 

ook aan zijn kinderen van het tweede bedde hoofdgewijs en latende zijne kinderen 
van eerste bedde geheel voor hunne legitieme portie welke zij zullen moeten 
vinden op de goederen door den testateur gekocht en in welke hij dezelfde 
voorkinderen voor heer en hof competent heeft doen vestigen en erven op zeker 
perceel erve gelegen tot Olen genaamd “ het keizerens “ door den testateurs in 
zijn tweede huwelijke staat gekocht. 

 
- Item wilde hij dat zijn dochter in huwelijk met Jan Baptist Bosch na zijn dood zal 

moeten in collatie brengen, een som van vier honderd guldens courant ... 
 

- Item wilde hij dat ingeval zijn erfgenaam feodaal na zijn dood wilde afzien van zijn 
prerogatief in de leengoederen en dezelfde gelijkelijk wilde laten delen gelijk zijn 
andere goederen, geen leen wezende het voorschreven legaat van honderd 
guldens hiervoor gelaten zal cesseren. 

 
- Item wilde hij zijn hiervoor genoemde erfgenaam aan zijn zoon Henricus Wouters 

Minderbroeder zou laten genieten het revenu van een rente staande ten laste van 
Jan Andries Verborgstadt tot Zoerle Parwijs en dat gedurende zijn leven lang. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en Jan Haeseldonckx geburen als getuigen.  
 
Akte N°           31 december 1794 
 
Op heden den 31ste december 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Henricus Vloebergs en Maria Anna Peeters, gehuwden en ingezetenen van Morkhoven 
onder Noorderwijk, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan 
Heijlen in huwelijk met Anna Theresia Heijlen ingezetenen van Noorderwijk, een som van 
acht honderd guldens courant. 
 
Dit kapitaal te betalen met intrest tegen vier guldens ten honderd en dus jaarlijks ten 
behoeve Jan Heijlen een som van zestien guldens en ten behoeve van Joanna Catharina 
Heijlen weduwe Guilliam Heijlen op “ de vennen “ onder Herentals een gelijke som. Jan 
Heijlen verklaarde onder de voorzegde achthonderd guldens begrepen te zijn een som van 
driehonderd welke hij ten behoeve van de voorzegde weduwe en in haar naam ter rente bij 
deze uitzet, ook een som van honderd guldens die hij in kwaliteit als voogd over dezelfde 
wezen derzelfde heeft aangelegd. 
 
Zij comparanten stelden speciaal tot pand de graan windmolen tot Morkhoven onder 
Noorderwijk met het huis, hof en binnenveld, door de rentheffers bij koop verkregen tegen de 
abdij van Tongerlo.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd tot Morkhoven, onder Noorderwijk, ter presentie van Anth. 
Tubax en Jan Van Rompaij als getuigen ten deze aanzocht.  
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Het eerste deel der akten is in zeer slechte staat. Er zijn soms gegevens aangevuld aan de 
hand van andere bronnen! 
 
 
Akte N°             6 ... 1795 
 
Op heden den 6de ... voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Anna Broers 2 
weduwe van ... inwoonster van Olen onder Tongerlo, welke comparante verklaarde verhuurd 
te hebben haar huis met stal en de daaraan gelegen erven ... hetzelfde in huur bij 
Franciscus Cou..., een perceel erve ... “ honinck “, item .. “ Ilsen padt “ ... dat om en mits 
de som van twintig guldens in voorlijf en achttien veertelen koren ... Verhuurd aan Amandus 
Douwen? Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en 
Hasendonckx ... 
 
Akte N°            10 februari 1795 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 10de februari 1795 dat voor mij notaris en getuigen na genoemd compareerde ... 
Petrus Swolfs en Maria Anna Hendricx gehuwden, welke comparanten verklaarden hierbij 
hun testament geordonneerd te hebben. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, waarvan ze hun haafelijke effecten aan 
elkaar hebben gemaakt in volle eigendom en aangaande hun erfelijke goederen 
maakten zij aan elkaar de volle touchte en gebruik gedurende hun leven. Ingeval er 
kinderen kwamen de opdracht om deze op te voeden en alimenteren ... 

 
- Willende zij testateuren in elk geval dat de laatst levende van hun beiden op de 

goederen zal vermogen te lichten een som van honderd guldens courant ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Franciscus De Bakker en Jan Nicasij geburen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°            11 februari 1795 
 
Testament:  In den naem Godts amen 
 
Kennelijk zij een ieder dat op heden den 11de februari 1785 voor mij notraris en getuigen 
nagenoemd compareerde Nicolaus Heijlen, jongeman en inwoner van Morkhoven, 
onpasselijk te bed liggende, welke comparant verklaarde bij deze zijn testament 
geordonneerd te hebben. 
 

 
2 Broers, Bruers, Gebreurs.  

Not. 6039: 1795 
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- Willende dat zijn lichaam begraven zou worden in gewijde aarde met een eerlijke 
gepermitteerde uitvaart tet discretie van zijn hier na te noemen erfgenamen. 
 

- Dispositie van zijn haafelijke goederen die hij testateur laat en maakte aan zijn 
zuster Maria Elisabeth Heijlen voor een derde part, aan zijn zuster Anna Maria 
Heijlen voor een derde part en het resterende derde part aan de kinderen van 
Theresia Heijlen verwekt met Adriaen Bellens en de dispositie van zijn 
immeubele goederen laat en maakte hij testateur deze aan Maria Elisabeth 
Heijlen in huwelijk met Peeter Verlooij zeker erve groot omtrent zes ... gelegen 
onder Noorderwijk ... palende ... de Doornikse straat, Peeter Goubergen, Jan 
Baptist De Peuter, Adriaen Verhaegen. 

 
- Item aan zijn zuster ... Heijlen in huwelijk met Peeter H... zeker perceel erve 

genaamd ... gelegen tot Broeckhoven. Palende oost en west Peeter Verlooij ... Item 
zeker perceel ... ” thijs block “ gelegen tot Broeckhoven ... zuid Peeter Huijskens 
... Item en tot slot een bos gelegen onder Morkhoven. Oost Peeter De Ceuster, 
zuid een straatje, west Adriaen Wouters en noord haar eigendom. Item aan de 
kinderen van Adriaen Bellens verwekt met des testateurs overleden zuster een 
perceel beemd genaamd “ den rijdt “ gelegen in de Goorstraat onder Morkhoven. 
Oost Peeter Peeters, zuid Peeter Heijlen, west Guilliam Heijlen en noord den H. 
Geest van Noorderwijk. Item zeker perceel erve genaamd “ den molleman “ 
gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo. Oost Jan Sterckx, zuid Peeter Verstappen, 
west de straat en noord Peeter De Ceuster.  

 
- De erfgenamen zullen dragen de kosten der begrafenis en lijkdienst ter somme van 

twee honderd guldens waarvoor tevens zullen moeten gecelebreerd worden ... 
missen van requiem tot lafenis zijner ziel ... 

 
Aldus gedaan en gepasseerd te Morkhoven, ter presentie van Jan Baptist Horemans en 
Franciscus Horemans, geburen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°            27 februari 1795 
 
Op heden den 27ste februari voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Jan 
Francus Peeters in huwelijk met Anna Elisabeth Boeckx inwoners van Oevel, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben van Ida Gebruers weduwe Marten Daems, 
inwoonster van alhier een som van honderd guldens courant ... 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen tot Oosterwijk onder 
Tongerlo groot een half bunder genaamd “ het hanneken van dijck ”. Palende oost de 
erfgenamen Emanuel ..., zuid Adriaen Van Lommel, west Peeter De Ceuster en noord 
Adriaen Govaerts nomine uxoris. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor 
van mij notaris, ter presentie van Jan Hazeldonckx en Adriaen Snijers als getuigen. 
 
Akte N°            11 maart 1795 
 
Op heden den 11de maart 1795, compareerde Jan Franciscus Van Uffel in huwelijk met 
Elisabeth Michiels inwoners van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, welke comparanten 
verklaarden bij deze ... alzulke huur van een hofstede met aangelegen landerijen, weiden, 
beemden en verdere erven gestaan en gelegen tot Oosterwijk als dan in huur hebbende van 
... zijn zwager en dat aan Peeter Michiels alhier present die de voorzegde huur der 
voorzegde hofstede accepteerde ... hij acceptant verklaarde aan de comparant te zullen 
geven drie en veertig guldens in geld en twee veertelen koren van welke drie en veertig 
guldens er twintig guldens zullen valideren en korten op een kapitale som van honderd 
guldens die den comparant ten behoeve van den acceptant ter rente is geldende. Aldus 
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gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan 
Haseldonckx als getuigen. 
 
Akte N°            11 maart 1795 
 
Op heden den 11de maart 1795 compareerde Peeter Michiels, inwoner van het dorp van 
Olen, welke comparant verklaarde bij deze in huur gegeven te hebben aan Jan Franciscus 
Van Uffel, zijn zwager alhier present en de nabeschreven huur accepterende, te weten 
zeker zijn comparants huizinge, schuur en stallinge met verdere edifitien met de aangelegen 
erven hierna te specifieren, gelegen tot Daemseinde. Het huis en hof met de ... omtrent zes 
zillen ... het binnenblok, item een perceel land genaamd “ het schuer… ” salvo justo een 
zille. Item een perceel erve genaamd “ het hofken “ groot een zille. Item een perceel ... ” het 
baenvelt “ ook een … Item een beemd “ den voirt bempt “ Item en tot slot een half bunder 
land vijf … Partijen land ... half bunder ... gekomen en gescheiden naast het straatje en ... of 
dries van …# item en finalijk een perceel land genaamd “ het sterckhoff ” … alle jaren liber 
staan uit deze huur te mogen scheiden, zullende den huurder jaarlijks over zijn gehuurde 
goederen voor voorlijf moeten betalen en som van vijf en veertig guldens en in graanpacht 
achttien veertlen koren Lierse maten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan 
Haseldonckx als getuigen.  
 
Akte N°            16 maart 1795 
 
Op heden den 16de maart 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Adriaen Bellens weduwnaar Anna Catharina Peeters, inwoner van Olen, welke comparant 
verklaarde opnieuw verhuurd te hebben aan Jan Baptist Lemmens, present en de 
nabeschreven huur accepterende van te weten zijn huis met stal, schuur, hof en annexe 
landerijen, weiden, heiden en beemden zo en gelijk hij huurder het actueel in huur gebruikt, 
alleen gereserveerd zeker perceel heide gelegen onder Olen op het scheiden van Geel en 
van een perceel hooiwas gelegen in het gebroekt van Zoerle, zijnde deze huur 
gecontractueerd voor een som van vijfen en twintig guldens voorlijf en veertig veertlen rogge 
of koren. 
 
Zal moeten onderhouden de glaesen aen zijne wooninge, voor en achter ... Item reserveert 
de verhuerder ’t zijner dispositie en gebruik de groote kaemer van de huizinge met de hellicht 
van den klijnen zolder, den geweezen peerts stal en het gebruik van ’t backhuijs en den hof 
langs de zuidzijde … In’t afschijden zal huerling meoten laeten in wijde of besaijen met 
klaever zeker perceel genaemd “ de rijt “, “ den grooten dries “ en “ het vierdegedeelt “ … 
Huerling zal jaarlijks mogen steken vier à vijf kerren schadden in “ de brandsche heijde ” en 
twee karren in het voorzegde eussel van “ den brantschen bemt “ … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris ter presentie van 
Jacobus De Winter en Jan Hazeldonckx als getuigen. 
 
Akte N°            19 maart 1795 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Kennelijk zij een iegelijk dat op heden den 19de maart voor mij notaris en getuigen 
nagenoemd compereerden Jacobus Van Gorp en Maria Anna Verschueren gehuwden en 
ingezetenen van Noorderwijk, hij comparant ziek te bed liggende en zij comparante in goede 
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun uiterste wil geordenneerd te 
hebben op zodanig manieren als hetzelfde best zou kunnen substisteren. 
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- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen en eerst disponerende hun haafelijke 
effecten die ze aan elkaar maakten in volle eigendom en aangaande hunne 
meubile goederen verklaarden de testateuren. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk n voor het ziekenbed van den testateur, ter 
presentie van den Franciscus Cempenaers en Andries Anthonis geburen als getuigen.  
 
Akte N°            26 maart 1795 
 
Op heden den 26de maart 1794 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Goossens in huwelijk met Elisabeth Vermeerbergen, inwoners van het dorp van Olen 
onder Tongerlo, welke comparant verklaarde te hebben verkocht zeker zijn comparants 
kindsgedeelte hem competerende in de goederen zo van wijlen Christiaen Goossens zijn 
vader als van Maria Sneijers zijn moeder, alles gelegen tot Oosterwijk onder de jurisdictie 
van Tongerlo en Geel en dat aan zijn twee zusters met naam Maria Anna Goossens en 
Anna Maria Goossens, de ene in huwelijk met Amandus Verstappen en de andere met 
Jan Verholen, allen alhier present die dit transport accepteerden om en mits een som van 
vier en negentig guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen Tongerlo, ter 
presentie van J. Fr. Wuijts en Peeter Helsen als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Inliggende folio: 
Op heden desen 5 januarius 1780 sijn gecompareert de momboors van de weesen weijlen 
Christiaen Goossens ende Maria Sneijers ende de schepenen van Oosterwijck sijn 
geacordeert met Jan Goesens van sijn achter gelaten goederen aen beijde sijn susters 
verkocht te hebben Maria Anna Goossens, Anna Maria Goossens ende dat voor eene 
somme van drij en dertig guldens eens mede bekende hij heel daer aen mede uijt sijne 
vaeders ende moeders goet ende Jan Goossens moet dat geld hebben en dan bekendt hij 
in het alderminsten geen schuldt meer ende dat in presentie van de getuijgen naer 
genoemdt, Adriaen De Ceuster ende Jan Ferdinandus Goossens … 
 
Akte N°            15 april 1795 
 
Op heden den 11de april 1795, voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Baptist De Winter inwoner van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, welke comparant 
verklaarde bij deze verhuurd te hebben zeker perceel land, groot salvo justo een half bunder 
gelegen tot Morkhoven, genaamd “ st. jans block “. Palende oost het Beneficie, zuid 
hetzelfde Beneficie, west en noord ’S Heerenstraat, en dat aan Adriaen Aerts en Jan 
Swinnen alhier present en het voorzegde perceel in huur aannemende voor den tijd en 
termijn dat de huur des comparants stede die hij actueel in huur is hebbende van de 
erfgenamen Jan Sterckx is durende en dat voor een kwantiteit van vier en half veertelen 
koren jaarlijks te betalen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij 
notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Bapt. Ooms als getuigen.  
 
Akte N°            9 april 1795 
 
Op heden den 9de april 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Willem 
Helsen en Maria Elisabeth Van Leuffel gehuwden en ingezetenen van Zoerle Westerlo in  
“ de hijbloem “, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Adriaen Seijen, 
den comparante zoon van ander huwelijk, in huwelijk met Maria Elisabeth Van Hemelen, 
present en de huur accepterende van zeker hun comparant huis met stal, schuur, hof en 
brouwerij, ap- en dependentien van dien genaamd “ de hijbloem “ gestaan en gelegen 
onder de jurisdictie van Westerlo met de volgende percelen van erven te weten een perceel 
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land genaamd “ het binnenblok “, een perceel genaamd “ het maeger leen hijken “ en een 
perceel genaamd “ de korenhoef “. Item een dries achter de brouwerij en een perceel weide 
in de Kathovestraat en dat om en mits een som van zestig guldens in voorlijf jaarlijks en 
vijftien veertelen koren, goed en leverbaar Lierse maten.  
 
Aldus gedaan en gepaseerd in de Hijbloem onder Westerlo, ter presentie van Franciscus 
Helsen en J. Fr. Wuijts als getuigen.  
 
Akte N°            13 april 1795  
 
Op heden den 13de april 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde Peeter 
De Ceuster weduwnaar van wijlen Maria Elisabeth Peeters inwoner van Olen welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Adriaen Helsen in huwelijk met Maria Doos 
inwoners van ILLe onder Tongerlo, present en de nabeschreven huur accepterende van te 
weten zijn comparants stede met aangelegen erve, gestaan en gelegen tot ILle, immers zo 
gelijk hetzelfde actueel in pacht is door Peeter Appels actuele huurder en dat om en mits 
een som van vijf en veertig guldens in voorlijf en twintig veertelen koren jaarlijks te vergelden 
omtrent Lichtmis. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts 
en Jan Haseldonckx als getuigen.  
 
Akte N°             1 mei 1795 
 
Testament:  In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 1ste mei 1795 dat voor mij notaris en getuigen na genoemd compareerden Jan 
Baptist Bellens en Maria Catharina Gastmans gehuwden en ingezetenen van Wiekevorst 
beiden gezond van lichaam, welke comparanten verklaarden bij deze hun testament 
geordonneerd te hebben. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke en gepermitteerde uitvaart ter directie van de laatst levende van hun beiden 
en dat er kort na hun overlijden zouden gecelebreerd worden vijftig missen van 
requiem tot lafenis hunner zielen. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen waarvan ze zowel hun haafelijke als erfelijke 
goederen aan elkaar maakten in volle eigendom. 

 
- Komende hij testateur ter dispositie van zijn patermoniale en matermoniale 

goederen die hij maakte voor de ene helft aan Joanna Catharina Bellens zijn 
zuster en ingeval van haar aflijvigheid aan haar kinderen en voor de andere helft 
aan de kinderen van Adriaen Bellens zijn broer. 

 
- Zij testatrice disponeerde haar verdere immeubele goederen aan de kinderen van 

haar twee broers Jan Franciscus Gastmans en Gommarus Gastmans hoofde 
gelijk in volle eigendom … 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx als getuigen.  
 
Akte N°             6 mei 1795 
 
Op heden den 6de mei 1795 voor mij notaris en getuigen nangenoemd compareerden 
Ferdinand Goossens in huwelijk met Maria Catharina De Ceuster inwoners van 
Oosterwijk onder Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van 
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de gezworenen en eedtslieden der Gilde van St. Sebastiaen tot Oosterwijk jurisdictie van 
Tongerlo, een som van twee en vijftig guldens courant. 
 
Hij comparant stelde speicaal tot pand zeker perceel erve genaamd “ de roos “ groot één en 
een halve zille. Gelegen tot Oosterwijk. Palende oost de straat, zuid en west de erfgenamen 
wijlen Christiaen Goosens en noord Egidius Goosens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx als 
getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°            10 mei 1795 
 
Op heden den 10de mei 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Philip 
De Vos inwoner van Olen met volmacht van zijn vrouw, welke comparant verklaarde alzo 
verkocht te hebben aan Cornelius Verachtert inwoner van Oevel, present en de 
nabeschreven koop accepterende, te weten zeker perceel kwebbe gelegen aan “ den 
wolfsdonck “ in het gebroekt onder Geel, groot salvo justo een zille. Palende oost ... (leeg), 
zuid Adriaen Bisschops, west Franciscus De Ceuster en anderen en noord Adriaen Thijs en 
dat om en mits een som van honderd en vijf en twintig guldens en tien stuivers courant 
seffens en met het passeren dezer te aanvaarden, welke voorzegde som hij transportant van 
den acceptant bekende ontvangen te hebben. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Marten Smets en Egidius Goossens als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°            10 mei 1795 
 
Op heden den 10de mei 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Guilliam Vekemans 3 in huwelijk met Theresia Reijns inwoner van Olen, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter De Ceuster Peeterssone in huwelijk 
met Elisabeth Willems, inwoners van Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, een som van 
honderd guldens courant.  
 
Hij comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel erve gelegen alhier tot Olen op “ het 
groot block “, groot een derde bunder. Oost Peeter De Smedt, zuid de straat van Olen op 
Noorderwijk, west de erfgenamen Henrick Ooms en noord Gommer Brants. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en 
Adriaen Baelens als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°            19 mei 1795 
 
Op heden den 19de mei 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerden 
Elisabeth Janssens weduwe wijlen Peeter Heijlen inwoonster van Meeren onder Olen, 
welke comparante bekende ontvangen te hebben uit handen van Jan Baptist Douwen 
weduwnaar wijlen Maria Catharina Laenen, een som van honderd guldens courant.  
 
Voor welke kapitale penningen zij comparante is verbindende haar persoon en goederen, 
roerende en onroerende waar en op welke plaats deze zouden gelegen zijn. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen olen, ter presentie van A. J. Oniaerts en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
Den ondergeschrevene verklaarde zich te stellen als cautionaris en borg voor het voorzegde 
kapitaal. Actum 31 mei 1795 Peeter Martinus Heijlen.  
 
 
 
 

 
3 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Guilielmus Servatius Vekemans x Maria Ther. Rens, nr. 2933, 

pag 583.  
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Akte N°            30 mei 1795 
 
Op heden den 30ste mei 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde Jan 
Heijlen zo in eigen naam als in kwaliteit van voogd over de kinderen wijlen Guilliam Heijlen, 
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Adriaen Daems en Cornelis 
Momboirs, present en de huur voor de helft accepterende van zeker perceel beemd, 
gelegen tot Strateneijnde en in gebruik bij de verhuurder en aan de huurlingen bekend zo zij 
verklaarden, voor de som van twaalf guldens en voor den termijn van zes jaar. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Peeter Bouwen en Joseph Heijlen.  
 
Akte N°            10 mei 1795 
 
Testament:   In den naem Godts amen 
 
Bij den inhoud van dit tegenwoordig instrument van testament, kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 30ste mei 1795 voor mij notaris en getuigen, compareerde Jan Franciscus 
Mombaers, bejaarde inwoner van het dorp van Morkhoven ten gehuchte van Berteneijnde, 
enigszins onpasselijk, welke comparant verklaarde bij deze geordonneerd te hebben dit zijn 
tegenwoordig testament en ordonnantie van laatste wil. 
 

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

- Dispositie van zijn immeubile goederen gelegen onder Berteneijnde als onder 
Morkhoven en Noorderwijk maakte hij aan de kinderen van Adriaen Naets tot 
Herselt met name Peeter Naets en Franciscus Naets en hun zusters voor één 
staak en aan de kinderen van Elisabeth Naets verwekt met Henrick Heijlen voor 
den tweeden staak om onder dezelfde hoofdsgewijs te partigeren en geprofiteerd 
te worden, op last dat deze twee staken zouden betalen de kosten van de 
begrafenis en uitvaart … ook tot lafenis zijner ziel zullen zijn onderschreven broers 
en zusters, gedurende vijf jaar jaarlijks laten celebreren twee en veertig missen van 
requiem … 

 
- Dispositie van zijn resterende haafelijke en erfelijke goederen maakte hij testateur 

alle en iegelijke hetzelfde aan zijn erfgenamen ab intestato tot in de derde graad 
incluus en op den last dat dezelfde zullen uitdelen uit de gerechts penningen aan 
ieder persoon waarvan hij testateur ‘ kersten peter ‘ is, honderd gulden eens en dat 
dezelfde zijn erfgenamen des testateurs hofstede en goederen tot Oosterwijk onder 
Tongerlo niet zullen vermogen te partigeren of te verkopen met het stuk of ten dele, 
maar hetzelfde geheellijk en in eenen koop zal moeten verkocht worden … 

 
Mijn aerdvaerd moet geschieden gelijk het alhier tot Morchoven in de kerke in het gebruik is. 
Mijne vrienden welke tot hetzelve zullen aen zocht worden moeten hebben eenen droogen 
maeltijd en Disters bier ingevalle het te bekomen is. Actum 30 maij 1795. Jan Franciscus 
Mombaers.  
 
En alzo hij testateur op zijne goederen tot Berteneijnde gelegen heeft gelicht eene somme 
van ses hondert guldens zoo wilt en begeert hij mits dezen dat dezelve ses hondert guldens 
zullen gedraegn worden en zijn tot laste der degene waer hij dezelve goederen bij dezen 
zijne testament heeft gelaeten.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize van den testateur, ter presentie van Franciscus Van 
Kerckhoven en Peeter Franciscus Bruers als getuigen ten deze aanzocht.  
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Akte N°            10 mei 1795 
 
Conditie en voorwaarden op en achtervolgens dewelke de erfgenamen wijlen Wilboord 
Bens en Jan Bens op heden den 30ste mei 1795 door mij notaris en getuigen negenoemd 
aan de meestbiedende te koop zullen presenteren, de hierna te specifieren percelen van 
erven. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... 
 
In conformiteit van de voorstaande condities werd er ten eerster te koop gesteld zeker 
perceel land gelegen alhier tot Doeffen genaamd “ de vier huizen “ groot twee honderd 
roeden salvo justo. Palende oost ’s Heerenstraat, zuid een veldstraatje, west en noord 
Peeter De Peuter nomine uxoris. Heeft daarvan na langdurige roepen den handslag 
ontvangen Franciscus Kenis voor de som van zeven honderd en vijftien guldens en stelde 
daarop vijftien verdieren. 
 
Tweede koop, zeker perceel erve genaamd “ het bijlemans “ groot twee honderd roeden, 
salvo justo, gelegen insgelijks alhier tot Doeffen. Oost Peeter De Peuter, zuid Adriaen 
Bultkens, west de straat en noord Peeter Van Sande. Heeft daarvan den handslag 
ontvangen Franciscus Kenis voor de som van vijf honderd en tien guldens en verklaarde 
daarop te stellen vijftien verdieren. Dezelfde dag stelde Franciscus Kenis alsnog vijf 
verdieren.  
 
Derde koop, zeker prceel erve genaamd “ het everblok “ “ groot met de heide daaraan twee 
honderd roeden salvo justo. Palende oost en west Peeter Verborgt, zuid de straat en noord 
Jan Heijlen. Heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter Verborgt als command van Jan 
Van Hout voor de som van vijftig guldens en verklaarde daarop te stellen vijf en twintig 
verdieren. Dezelfde dag stelde Peeter Verborgt alsnog twee hoogen.  
 
Den 4de koop, zeker perceel erve genaamd “ de hoeven “ groot honderd roeden salvo justo 
Oost Jan Baptist Heijlen, zuid en west de straat en noord een veldstraatje, gevende een 
zestiende van een stuiver chijns jaarlijks. Heeft hiervan den handslag ontvangen Jan 
Bouwen voor de som van vijf en zestig guldens en verklaarde daarop te stellen acht 
verdieren. Dezelfde dag stelde koper alsnog twaalf verdieren.  
 
Den 5de koop, zeker perceel weide, groot honderd roeden. Oost Jan Bapt. Kneuckelbergs, 
zuid Adriaen Bellens, west het straatje en noord Petrus M. Soeten. Heeft daarvan den 
handslag ontvangen Franciscus Heijlen voor de som van twee honderd en vijftig guldens 
en stelde daarop tien verdieren. Dezelfde dag nog stelde de koper 5 verdieren. Op 10 juni 
stelde Adriaen Heijlen alsnog vijf verdieren.  
 
Den 6de koop, een perceel gebroekt op “ den mommaert “ groot honderd roeden. Oost 
Cornelis Verwimp, zuid ... (leeg), west Anthoon Helsen en noord de Nethe. Heeft daarvan 
den handslag ontvangen Jan Baptist Sprengers voor de som van drie honderd guldens en 
verklaarde daarop te stellen vijftien verdieren. Dezelfde dag stelde de koper alsnog tien 
verdieren.  
 
Den 7de koop n een perceel broekagie, genaamd en gelegen op “ het slept “ groot honderd 
roeden. Oost Adriaen Bellens, zuid Michiel Willems, west J. Wijnants en noord “ den donck “ 
Heeft daarvan den handslag ontvangen Amand Douwen voor de som van zeventig guldens 
en verklaarde daarop te stellen vijf verdieren. Dezelfde dag steld de koper alsnog vijf 
verdieren. Dezelfde dag nog tien verdieren. 
 
Den 8ste koop, een perceel broekagie insgelijks op “ het slept “ gelegen, groot honderd 
roede. Oost de weduwe Amandus Haverans, zuid Jan Helsen, west P. M. Soeten en noord 
Guilliam Baeten. Heeft daarvan den handslag ontvangen Adriaen Heijlen voor de som van 
honderd vijf en veertig guldens en verklaarde daarop te stellen tien verdieren. 
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Den 9de koop, een perceel gebroekt ook gelegen op “ het slept “ genaamd “ de braekt “ 
groot 100 roeden. Oost Guilliam Smets, zuid Cornelis Kaers, west en noord Peeter Verhaert. 
Heeft daarvan den handslag ontvangen Adriaen Heijlen voor de som van vier honderd en 
vijf guldens en verklaarde daarop te stellen vijftien verdieren. Op 15 juni stelde Adriaen 
Heijlen alsnog vijf verdieren. 
 
Den 10de koop, een perceel erve onverdeeld met Marten Laenen, gelegen tot Gerhagen, 
werd hetzelfde verkocht voor de juiste helft, groot in het geheel salvo justo honderd negentig 
roeden. Oost Cornelis Van Bijlen, zuid Franciscus Wouters, west Marten Laenen en noord 
Cornelis Van Bijlen. Heeft daarvan den handslag ontvangen Merten Laenen, voor de som 
van honderd en twintig guldens en verklaarde daarop te stellen tien verdieren. Op heden den 
14de juni compareerde Jan Van Hout die verklaarde op den tienden koop ingekocht door 
Marten Laenen alsnog te stellen vier verdieren. 
 
Op heden den 15de juni 1795 den eersten koop tot finale en absolute verkoop andermaal 
door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag 
verbleven aan Peeter Douwen. Item den 2de koop absoluut verbleven aan Franciscus 
Kenis zonder verhoging. Item den 3de koop absoluut verbleven aan Jan Van Houdt, als 
command van Peeter Verborgt. Item den 4de koop absoluut verbleven aan Jan Douwen. 
Item den 5de koop absoluut verbleven aan Adriaen Heijlen. Item den 6de koop absluut 
verbleven aan Jan B. Sprengers. Item den 7de koop absoluut verbleven aan Peeter 
Wijnants. Item den 8ste koop absoluut verbleven aan Adriaen Heijlen. Item den 9e koop 
absoluut verbleven aan Adriaen Heijlen. Item en tot slot den 10de koop andermaal door mij 
notaris opgeroepen zijnde is dezelfde met het geven van den 1ste, 2de en derde stokslag 
absoluut verbleven aan Marten Laenen. 
 
Aldus finalijk en absolutelijk verkocht en deze condities met den stokslag gesloten deze 15de 
januari 1795 in Sinte Sebastiaen onder Olen, ter presentie van Franciscus De Smedt en 
Marten Goris als getuigen.  
 
Akte N°            26 mei 1795 
 
Alzo Peeter Mertens ingezetene van Gerhagen jurisdictie van Olen de vermetentheid gehad 
heeft van enige keren te rijden met kerre en peerd door de beemden competerende Anna 
Catharina De Wilde weduwe Peeter Verbiest en daar degene competerende Adriaen 
Heijlen gelegen onder Geel op “ de pashuijzen “ en dat dusdanig feitelijk heden meermaals 
en door verloop van tijd in consequentie zouden kunnen getrokken worden in orde om 
daardoor recht van weg te pretenderen, zo zal den eersten notaris hier toe aanzocht uit den 
naam van den ondergeschrevene in eigen naam als daartoe gecommiteerd van de 
voorzegde Anna Catharina De Wilde zich vervoegen bij den voorzegde Peeter Mertens en 
hem in kwaliteit als voorzegt afvragen of hij vermeende recht te hebben door dezelfde te 
wegen en zijn pretens recht door zijne gedane feitelijkheid van culentie is te mainteneren, 
zullende den zelven notaris ingeval van affirmatie tegens dezelfde protesteren van kosten en 
in alle geval verbod doen van zulks meer te attenteren, deze 25 mei 1795. Adriaen Heijlen. 
 
Den ondergeschrevene lecture gehad hebbende van de bovenstaande commissie 
verklaarde daar de beemden in dezelfde gemeld niet te hebben gereden met de intentie van 
daar door recht van weg te hebben of dezelfde daardoor te aequireren verders verklarende 
door dezelfde voortaan niet meer te zullen rijden. Dezen 7 de juni 1795. Peeter Mertens.  
 
Akte N°             9 juni 1795 
 
Op heden den 9de juni 1795 compareerden Elisabeth Maes ten deze bijgestaan met Jan 
Verhoeven haar man, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan Adriaen 
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Heijlen in huwelijk met Maria Cath. Van Oijtsel inwoners van Noorderwijk, hier present en 
de koop accepterende van zeker perceel land, groot salvo justo een half bunder gelegen tot 
Morkhoven. Palende oost Adriaen Verloo, zuid de veldstraat, west de verkopers erve en 
noord Peeter Heijlen en zijnde deze koop gesloten voor de som van acht honderd guldens 
courant, welke som de comparanten van den voorzegde koper bekenden ontvangen te 
hebben. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan 
Haseldonckx als getuigen.  
 
Akte N°            20 juni 1795 
 
Testament:  In den naem ons heere amen 
 
Bij den inhoud van dit tegenwoordig openbaar instrument van testament kennelijk zij een 
ieder dat op heden den 20ste juni 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd 
compareerden Jan Baptist Peeters en Maria Dimphna Van Bijlen gehuwden en 
ingezetenen van Morkhoven, hij comparant enigszins onpasselijk en zij comparante in goede 
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun tegenwoordig testament 
geordonneerd te hebben. 
 

- Willende dat hun lichemen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
eerlijke uitvaart naar staat en conditie ter directie van den laatst levende van hun 
beiden. 
 

- Dispositie van hun haafelijke goederen, nochtans niet begrepen der testeuren 
pasieve obligaties of schulden, ook niet een perceel weide door de testateuren 
gekocht en niet gegeode, welke zij testateuren wilden dat beide den natuur zullen 
hebben als of zij voor heer en hof competent respectievelijk waren gerealiseerd en 
gegoed en alle de voorzegde haafelijke goederen te maken aan elkaar in volle 
eigendom zo nochtans met den last dat de laatst levende hun kinderen te samen 
verwekt eerlijk zullen moeten onderhouden tot den ouderdom van twintig jaar ... 

 
- Aangaande hun erfelijke goederen daarvan maakten zij elkaar de touchte en het 

gebruik gedurende hun leven en den eigendom aan hun kind of kinderen … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven ten woonhuize en voor het ziekenbed der 
testateur, ter presentie van Peeter Vervoort en Franciscus Bogemans geburen als getuigen 
ten deze aanzocht.  
 
Akte N°            22 juni 1795 
 
Op heden den 22ste juni 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Bens en Anna Maria Van Doninck in huwelijk met Jan Van De Perre alhier present zijn 
vrouw ten einde nabeschreven autoriserende en bijstaande mits deze, inwoners der 
jurisdictie van Geel, dezelfde als erfgenamen van wijlen Willem Bens. Item Willebrordus 
Bens, Peeter Verstappen in huwelijk met Maria Bens en van dezelfde zijn vrouw ten einde 
nabeschreven autoriserende, Jan Franciscus Bens insgelijks inwoner der jurisdictie van 
Geel, Juffrouw Maria Theresia Bens begijn op het begijnhof te Herentals en Maria 
Elisabeth Bens, bejaarde ongehuwde dochter inwoonster van Herentals als erfgenamen 
van wijlen Jan Bens, welke voorzegde Jan Bens en Willem Bens de nabeschreven 
goederen overdeeld als zij leefden in bezit hadden, verklaarden al de voornoemde 
comparanten alzo mits deze te constitueren onherroepelijk ... en alle toonders deze om te 
gaan en te compareren voor meijer en schepenen des dorp van Olen om aldaar in hun naam 
de opdracht te doen van zeker perceel erve genaamd “ het everblock “ groot met de heide 
daaraan twee honderd roeden salvo justo gelegen tot Olen in het gehucht Doeffen, om des 
gedaan in het gemelde perceel erve te goeden vestigen en erven Peeter Verborgt en 
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Theresia Van Roosbroeck zijn huisvrouw in de voegen de gezegde Peeter Verborgt door 
Jan Van Hout zijne command als laatste hooger het voorzegde perceel erve bij koop heeft 
verkregen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in Sinte Sebastiaen onder Olen, ter presentie van Franciscus 
De Smedt en Marten Goris als getuigen.  
 
Akte N°            22 juni 1795 
 
Op heden den 22ste juni 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Bens en Anna Maria Van Doninck in huwelijk met Jan Van De Perre alhier present zijn 
vrouw ten einde nabeschreven autoriserende en bijstaande mits deze, inwoners der 
jurisdictie van Geel, dezelfde als erfgenamen van wijlen Willem Bens. Item Willebrordus 
Bens, Peeter Verstappen in huwelijk met Maria Bens en van dezelfde zijn vrouw ten einde 
nabeschreven autoriserende, Jan Franciscus Bens insgelijks inwoner der jurisdictie van 
Geel, Juffrouw Maria Theresia Bens begijn op het begijnhof te Herentals en Maria 
Elisabeth Bens, bejaarde ongehuwde dochter inwoonster van Herentals als erfgenamen 
van wijlen Jan Bens, welke voorzegde Jan Bens en Willem Bens de nabeschreven 
goederen overdeeld als zij leefden in bezit hadden, verklaarden al de voornoemde 
comparanten alzo mits deze te constitueren onherroepelijk ... en alle toonders deze om te 
gaan en te compareren voor meijer en schepenen des dorp van Olen om aldaar in hun naam 
de opdracht te doen om aldaar opdracht te doen van zeker perceel erve, genaamd “ de 
hoeven “ groot honderd roeden salvo justo gelegen tot Doeffen onder Olen, om daarin te 
goeden, vestigen en erven Jan Bouwen, in de voege zoals dezelfde Jan Bouwen het 
voorzegde perceel erve bij koop heeft verkregen … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in Sint Sebastiaen, ter presentie van Amand Douwen en 
Marten Goris als getuigen.  
 
Akte N°            22 juni 1795 
 
Op heden den 22ste juni 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Bens en Anna Maria Van Doninck in huwelijk met Jan Van De Perre alhier present zijn 
vrouw ten einde nabeschreven autoriserende en bijstaande mits deze, inwoners der 
jurisdictie van Geel, dezelfde als erfgenamen van wijlen Willem Bens. Item Willebrordus 
Bens, Peeter Verstappen in huwelijk met Maria Bens en van dezelfde zijn vrouw ten einde 
nabeschreven autoriserende, Jan Franciscus Bens insgelijks inwoner der jurisdictie van 
Geel, Juffrouw Maria Theresia Bens begijn op het begijnhof te Herentals en Maria 
Elisabeth Bens, bejaarde ongehuwde dochter inwoonster van Herentals als erfgenamen 
van wijlen Jan Bens, welke voorzegde Jan Bens en Willem Bens de nabeschreven 
goederen overdeeld als zij leefden in bezit hadden, verklaarden al de voornoemde 
comparanten alzo mits deze te constitueren onherroepelijk ... en alle toonders deze om te 
gaan en te compareren voor meijer en schepenen des dorp van Olen om aldaar in hun naam 
de opdracht te doen van zeker perceel erve gelegen onder Olen ten gehuchte van Doeffen, 
genaamd “ de vierhuizen “ groot twee honderd roeden salvo justo, om daarin te goeden, 
vestigen en erven Peeter Douwen en zijn huisvrouw Joanna Matthijs in de voege zoals 
dezelfde Peeter Douwen het voorzegde perceel erve bij koop heeft verkregen tegen de 
comparanten … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in Sint Sebastiaen, ter presentie van Amand Douwen en 
Marten Goris als getuigen.  
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Akte N°            22 juni 1795 
 
Op heden den 22ste juni 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Bens en Anna Maria Van Doninck in huwelijk met Jan Van De Perre alhier present zijn 
vrouw ten einde nabeschreven autoriserende en bijstaande mits deze, inwoners der 
jurisdictie van Geel, dezelfde als erfgenamen van wijlen Willem Bens. Item Willebrordus 
Bens, Peeter Verstappen in huwelijk met Maria Bens en van dezelfde zijn vrouw ten einde 
nabeschreven autoriserende, Jan Franciscus Bens insgelijks inwoner der jurisdictie van 
Geel, Juffrouw Maria Theresia Bens begijn op het begijnhof te Herentals en Maria 
Elisabeth Bens, bejaarde ongehuwde dochter inwoonster van Herentals als erfgenamen 
van wijlen Jan Bens, welke voorzegde Jan Bens en Willem Bens de nabeschreven 
goederen overdeeld als zij leefden in bezit hadden, verklaarden al de voornoemde 
comparanten alzo mits deze te constitueren onherroepelijk ... en alle toonders deze om te 
gaan en te compareren voor meijer en schepenen des dorp van Olen om aldaar in hun naam 
de opdracht te doen van zeker de juiste helft van een perceel onverdeelde erve, gelegen tot 
Gerhagen onder Olen, om daarin te goeden, vestigen en erven Marten Laenen en zijn 
vrouwe ... (leeg), in de voege zoals dezelfde Marten Laenen het voorzegde perceel erve bij 
koop heeft verkregen tegen de comparanten … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in Sint Sebastiaen, ter presentie van Franciscus De Smedt en 
Marten Goris als getuigen.  
 
Akte N°            22 juni 1795 
 
Op heden den 22ste juni 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Bens en Anna Maria Van Doninck in huwelijk met Jan Van De Perre alhier present zijn 
vrouw ten einde nabeschreven autoriserende en bijstaande mits deze, inwoners der 
jurisdictie van Geel, dezelfde als erfgenamen van wijlen Willem Bens. Item Willebrordus 
Bens, Peeter Verstappen in huwelijk met Maria Bens en van dezelfde zijn vrouw ten einde 
nabeschreven autoriserende, Jan Franciscus Bens insgelijks inwoner der jurisdictie van 
Geel, Juffrouw Maria Theresia Bens begijn op het begijnhof te Herentals en Maria 
Elisabeth Bens, bejaarde ongehuwde dochter inwoonster van Herentals als erfgenamen 
van wijlen Jan Bens, welke voorzegde Jan Bens en Willem Bens de nabeschreven 
goederen overdeeld als zij leefden in bezit hadden, verklaarden al de voornoemde 
comparanten alzo mits deze te constitueren onherroepelijk ... en alle toonders deze om te 
gaan en te compareren voor meijer en schepenen des dorp van Olen om aldaar in hun naam 
de opdracht te doen van zeker perceel erve of weide groot honderd roeden salvo justo, 
gelegen tot Doffen onder Olen, om daarin te goeden, vestigen en erven Adriaen Heijlen en 
Catharina Van Hove, in de voege zoals dezelfde Adriaen Heijlen het voorzegde perceel 
erve bij koop heeft verkregen tegens de comparanten … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in Sint Sebastiaen, ter presentie van Franciscus De Smedt en 
Marten Goris als getuigen.  
 
Akte N°            22 juni 1795 
 
Op heden den 22ste juni 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Bens en Anna Maria Van Doninck in huwelijk met Jan Van De Perre alhier present zijn 
vrouw ten einde nabeschreven autoriserende en bijstaande mits deze, inwoners der 
jurisdictie van Geel, dezelfde als erfgenamen van wijlen Willem Bens. Item Willebrordus 
Bens, Peeter Verstappen in huwelijk met Maria Bens en van dezelfde zijn vrouw ten einde 
nabeschreven autoriserende, Jan Franciscus Bens insgelijks inwoner der jurisdictie van 
Geel, Juffrouw Maria Theresia Bens begijn op het begijnhof te Herentals en Maria 
Elisabeth Bens, bejaarde ongehuwde dochter inwoonster van Herentals als erfgenamen 
van wijlen Jan Bens, welke voorzegde Jan Bens en Willem Bens de nabeschreven 
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goederen overdeeld als zij leefden in bezit hadden, verklaarden al de voornoemde 
comparanten alzo mits deze te constitueren onherroepelijk ... en alle toonders deze om te 
gaan en te compareren voor meijer en schepenen des dorp van Olen om aldaar in hun naam 
de opdracht te doen van zeker perceel broekagie gelegen op “ de mommaert “ onder Olen, 
groot honderd roeden salvo justo, om daarin te goeden, vestigen en erven Jan Baptist 
Sprengers en … (leeg) zijn huisvrouw, in de voege zoals dezelfde Jan Baptist Sprengers 
het voorzegde perceel erve bij koop heeft verkregen … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in Sint Sebastiaen, ter presentie van Franciscus De Smedt en 
Marten Goris als getuigen.  
 
Akte N°            22 juni 1795 
 
Op heden den 22ste juni 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden Jan 
Bens en Anna Maria Van Doninck in huwelijk met Jan Van De Perre alhier present zijn 
vrouw ten einde nabeschreven autoriserende en bijstaande mits deze, inwoners der 
jurisdictie van Geel, dezelfde als erfgenamen van wijlen Willem Bens. Item Willebrordus 
Bens, Peeter Verstappen in huwelijk met Maria Bens en van dezelfde zijn vrouw ten einde 
nabeschreven autoriserende, Jan Franciscus Bens insgelijks inwoner der jurisdictie van 
Geel, Juffrouw Maria Theresia Bens begijn op het begijnhof te Herentals en Maria 
Elisabeth Bens, bejaarde ongehuwde dochter inwoonster van Herentals als erfgenamen 
van wijlen Jan Bens, welke voorzegde Jan Bens en Willem Bens de nabeschreven 
goederen overdeeld als zij leefden in bezit hadden, verklaarden al de voornoemde 
comparanten alzo mits deze te constitueren onherroepelijk ... en alle toonders deze om te 
gaan en te compareren voor meijer en schepenen des dorp van Olen om aldaar in hun naam 
de opdracht te doen van zeker perceel erve genaamd “ het beijlemans “ groot twee honderd 
roeden salvo justo gelegen tot Doeffen onder Olen. Om daarin te goeden, vestigen en erven 
Franciscus Kenis, in de voege zoals dezelfde Franciscus Kenis het voorzegde perceel 
erve bij koop heeft verkregen tegens de comparanten … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd in Sint Sebastiaen, ter presentie van Franciscus De Smedt en 
Marten Goris als getuigen.  
 
Akte N°             3 juli 1795 
 
Op heden den 3de juli 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoems compareerden Petrus 
Josephus Van Looij notaris en inwoner van Herenthout, welke comparant verklaarde 
verkocht te hebben aan Jan Gorts in huwelijk met Joanna De Rijdt inwoners van 
Wiekevorst, alhier present en de nabeschreven koop accepterende van te weten zeker 
perceel land gelegen toto Wiekevorst in “ de roetaertshoeck “ groot een half bunder salvo 
justo. Palende oost de baan, zuid de baan op Itegem, west de weduwe Lemmens en noord 
Franciscus Mesens. Gekocht om en mits een som van twee honderd vijf en zeventig guldens 
courant # welke zal moeten voldaan worden in quantiteijten gout oft silver, gemunt oft 
ongemunt weert wezende ende bedraegende just zo veel als bedraegr de voorsegde 
koopsomme … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herenthout, ter presentie van Peeter Thilemans en 
Ferdinand Laureijs als getuigen ten deze aanzocht. Comparerende ten deze mede P. J. Van 
Looij ingezetene van Nijlen, welke verklaarde mits deze te casseren en af te doen zulk 
arrest als hij mede comparant uit kracht van condemnatie voluntair in de Raad van Brabant 
verworven op akte van renteconstitutie in dato 16 juli 1790 heeft doen interponeren door den 
deurwaarder C. Sjongers op het voorstaande perceel van erve ter Griffie van Wiekevorst 
consenterende als volgens in de voorstaande cessie transport en kracht der te doene 
goedenisse. 
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Akte N°             6 juli 1795 
 
Op heden den 6de juli 1795 voor mij notaris en getuigen nageneomed compareerde Joanna 
Maria Vloebergs weduwe wijlen Bernardus Mertens inwoner van Tongerlo, welke 
comparante verklaarde verkocht te hebben aan Gommarus Priem in huwelijk mer Joanna 
Van Looij inwoners van Morkhoven, present en de nabeschreven koop accepterende van 
zeker perceel erve gelegen aan de Zandkapel onder Noorderwijk, groot salvo justo honderd 
vijftig roeden. Palende oost Adriaen Heijns erfgenamen, zuid de weduwe Polfliet, west den 
acceptant en noord de Mechelse baan. Gebruikelijk genaamd “ het kapelle lant “.  
 
Verkocht voor de som van vier honderd guldens Brabants courant welke som onmiddellijk 
moest worden voldaan en waarvan de compartanten reeds op heden heeft ontvangen de 
som van twee honderd guldens … Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, ter 
presentie van Joannes Martinus Wuijts en Henrick Norb. De Smedt als getuigen.  
 
Akte N°             17 juli 1795 
 
Op heden den 17de juli 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Joannes Draeijbooms in huwelijk met Dimphna Spapen inwoners van Gelindel onder 
Parwijs, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter Bouwen in 
huwelijk met Anna Barbara Sterckx inwoners op de Groenstraat onder Morkhoven, een 
som van vier honderd vijf en zeventig guldens courant. 
 
Hij comparant stelde speciaal tot pand zeker huis en verder edefitien met den hof en 
binneveld daaraan gelegen, te samen groot een half bunder, gestaan en gelegen tot Gelindel 
onder Parwijs. Palende oost de weduwe van Adriaen Van Hout, zuid Peeter Govers, west de 
weduwe Jan Helsen en noord “ de Gelindelsche pleijne “ … Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Guilliam Van 
Eijnde als getuigen hiertoe verzocht.  
 
Akte N°             17 juli 1795 
 
Op heden den 17de juli 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde Marten 
Sterckx in kwaliteit van voogd over de kinderen van wijlen Jan Sterckx zijn broer, welke 
comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Petrus Franciscus Peeters, present en de 
huur accepterende van zeker huis met hof en aangelegen erve gestaan en gelegen in de 
dorpscirkel van Morkhoven met de weide en landerijen daar aan, immers zo en gelijk 
hetzelfde actueel in huur gebruikt word bij Peeter Biermans actuele huurder en dat om en 
mits een som van zes en dertig guldens in voorlijf of huishuur jaarlijks en de kwantiteit van 
acht en een halve veerteel koren of rogge insgelijks jaarlijks … Aldus gedaan binnen Olen ter 
presentie van J. Andreas Verborgstad en Louis Verbiest als getuigen.  
 
Akte N°             30 juli 1795 
 
Op heden den 30ste juli 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Theresia Witvrouwen en Joannes Witvrouwen, wonende tot Grobbendonk wettige 
kinderen van Bavo Witvrouwen en wijlen Barbara Broeckx, welke comparanten uit kracht 
der brieven bij hun verworven in de Raad van Brabant in dato 15 juli van dit jaar geparafeert 
Limp, en getekend J. G. Delvaux alhier gezien bij deze, verklarende zo zij doen mits deze te 
hebben gecommitteert en geautoriseerd hun voornoemde vader Bavo Witvrouwen om in 
hun naam en van hunnen’t wege eerst met der minne te interpelleren den persoon van 
Franciscus Diltkens als aangestelde voogd door de wethouders van Grobbendonk over de 
goederen der compartanten constituanten tot het doen van behoorlijke rekening, bewijs en 
reliqua over de kwestie en administratie bij dezelfde gehad over hun goederen en 
opbrengsten derzelfde. 
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Ook om dezelfde minnelijk te interpelleren tot het over leveren van alle papieren, 
bescheeden en documenten enige betrekking hebbende tot hun goederen en het sterfhuis 
van wijlen hun voorzegde moeder Barbara Broeckx, ook van hetgene van hun moederlijke 
grootouders en alle andere successie dewelke op hun compartanten constituanten met vol 
recht zijn gesuccedeerd, mede ook om dezelfde voogd te doen overstellen alle en iegelijke 
de courante penningen die hij ten andere is hebbende, voortkomende van de opbrengsten 
van hun goederen … en ingeval van weigering dezelfde met recht daartoe te dwingen hetzij 
door de wethouders van Grobbendonk of in geval van nood voor de Raad van Brabant om te 
emploieren den advocaat Le Bon tot Geel en den notaris en procureur Oniaerts binnen 
Olen, om de zaak daaruit resulterende tot de differenten toe te doen vervolgen met belofte 
van te zullen houden voor goed, vast en van waarde … verklarende de comparanten verder 
om hun vader te volmachtigen om hun goederen voortaan te regeren en administreren, ook 
de opbrengsten derzelfde goederen, op last daarvan rekening en bewijs te maken. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Lier, ter presentie van de heer advocaat Le 
Bon en M. Van De Ven als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°            7 augustus 1795 
 
Op heden den 7de augustus 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Theresia Witvrouwen en Joannes Witvrouwen, actueel wonende binnen het dorp van 
Grobbendonk, kinderen wijlen Barbara Broeckx, welke comparanten verklaarden 
andermaal te landeren hun procuratie en autorisatie op hun vader verleden en gepasseerd 
voor mij notaris en getuigen op datum 30 juli laatstleden en welke alhier ‘ om korthijd wille ‘ 
wordt gehouden op de volgende condities. 
 
Dat hij acceptant en geautoriseerde zal gehouden en verplicht zijn het juiste vierde part van 
de opbrengsten der goederen van de comparanten, zijn kinderen, alle jaren gedurende zijn 
administratie te stellen ... met last van zijn zoon Joannes Witvrouwen te laten studeren en 
ten dien einde tot Geel of elders te besteden, mitsgaders zijn dochter Theresia Witvrouwen 
te besteden in een klooster naar haar geliefte en verders aan beide zijn kinderen alles te 
bezorgen hetgene zij nodig hebben naar staat en conditie ... 
 
Dezelfde hun vader met den last der voorzegde alimentatie mitsgaders de last van te betalen 
alle onkosten gerezen zo ter zake van de brieven van den notaris als nog de alreeds 
gerezen kosten van den advocaat Le Bon en notaris en procureur Oniaerts met degene 
alsnog door hun te doen … Aldus gedaan en gepasseerd binnen Grobbendonk, ter presentie 
van de heer advocaat Le Bon en den notaris A. J. Oniaerts als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°           19 augustus 1795 
 
Testament:   In den name Godts amen,  
  
Kennelijk zij een ieder dat op heden den 19de augustus 1795 voor mij notaris en getuigen 
nagenoemd compareerden Joannes Franciscus Van De Perre en Maria Catharien Strackx 
gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, hij comparant ziek liggende te bed en zij 
comparante in goede gezondheid, welke comparanten niet zoekende zonder testament van 
deze wereld te scheiden, verklaarden bij deze hetzelfde te bestaan in hetgene volgende. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden bergaven worden in gewijde aarde met een 
eerlijke en gepermitteerde uitvaart ter discretie van hun erfgenamen. 
 

- Dispositie van hun goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke maakten zij aan 
elkaar in volle eigendom … 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk voor het bedde der testateuren, ter 
presentie van Peeter Gislain en Joannes Baptista Vervoort geburen als getuigen.  
 
Akte N°           30 augustus 1795 
 
Op heden den 30ste augustus 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Amand Douwen in huwelijk met Theresia Verstappen inwoners van Oosterwijk, jurisdictie 
van Tongerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van Peeter De 
Ceuster Peeterssone in huwelijk met Elisabeth Willems ook inwoners aldaar, een som van 
vierhonderd guldens courant. 
 
Comparant stelde speciaal tot pand zeker perceel beemd gelegen tot Strateneijnde onder 
Tongerlo, groot 150 roeden salvo justo. Palende oost de loop, zuid Peeter Dils, west Jan 
Versterpen en noord Jan De Wouver, bij den comparant bij koop verkregen tegens de 
kinderen Peeter Helsen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. 
Wuijts en Franciscus Nijers als getuigen.  
 
Akte N°           9 september 1795 
 
Op heden den 9de september 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Bavo Witvrouwen inwoner van Grobbendonk, welke comparant verklaarde opnieuw 
verhuurd te hebben aan Jan Hufkens, present en de nabeschreven huur accepterende van 
te weten zekere hofstede met huis, hof en verdere edificien en annexe landerijen, weiden, 
heiden en beemden, immers zo en gelijk hij huurder dit alles actueel huurde en dat om en 
mits een som van dertig guldens in voorlijf jaarlijks en zeventien veertelen goed en leverbaar 
koren Lierse maat insgelijks jaarlijks en dit voor een termijn van twaalf jaar eerstkomende … 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan Daems als 
getuigen. 
 
De voorzegde Joannes Hufkens de voorzegde huur afgestaan hebbende in faveur van zijn 
zuster alsnu in huwelijk met Gommarus Daems verklaarde de ondergeschreven verhuurder 
daarmede te contenteren. 12 januari 1796.  
 
Akte N°           6 september 1795 
 
Alsoo de choore ende sacristije der kerck van Morckhoven in dusdanigen slechten staet 
zijn, dat deselve absolutelijck moeten verbouwt worden ende dat eerst ende voor allen 
volgens rechte der middelen der fabreijke moeten uijt geput worden, alle welcke becostighen 
door den metser Joannes Baptista Bulmans begroot zijn ter somme van vijfthien hondert 
guldens salvo justo ende alsoo den heere dezer prochie als patroon derselve kercke 
beneffens den heer pastoor wel sullen willen consenteren dat het houdt tot de voorsegde 
reparatien noodig gecapt worden op de boschen van de benefitien daer van de voorsegde 
heere dezer prochie insgelijcks patroon en den heer pastoor actuelen besitter is alles 
nochtans sonder eenighe prejudictie ende sonder in eenighe consequentie te connen 
getrocken worden des te min dat het pastoreel huis oock absolutelijck moet herbouwt 
worden ende wel aengaende den heere pastoor sigh met den eersten sal voorsien met de 
noodighe permissien om’t selven huijs, welcken becostighen sullen beloopen tot vijf à ses 
duisent guldens, sonder last der fabreijke te bouwen.  
 
Soo is’t dat wegens den heere deser prochie qualitare preedicta den heer pastoor der 
prochie van Morckhoven, drossaert, kerckmeester ende schepenen eenpaerlijck 
geresolveert is de voorsegde choore ende sacristije op den voorsegde voet ten minsten 
costen te doen verbouwen ende daer toe te emploieren alle de penningen der fabriecke 
dewelcke in casse sullen wesen, ende oock ’t eene wegen ter becostighe als vooren te 
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maecken eenen nieuwe autaer met sijne toebehoorten ende alle noodighe ornamenten, soo 
nochtans dat de ondergeteeckende met deze voor handendighe resolutie geensints en 
verstaen te prejudicieren aen hun recht van regter tot laste der thiende heffers ingevalle 
tegens alle verwachtinghe de te doene becostinghen de middelen der fabriecke quame te 
overtreffen ten welcke eijnde copije authentiecq dezer aen elcken der voorsegde 
thiendeheffers sal worden geinsinnueert, constituerende mits desen tot het doen der selve 
insinuatien alle notarissen ten eijnde te aensoecken ende de selve teene wegen 
geinterpelleert ten eijnde van binnen de drij weken naer d’ insinuatie de choore ende 
sacristeije te doen visiteren dunckt het hun goet ofte andersints te verclaeren hunne redenen 
van oppositie ingevalle sij eenighe vermeijnen te hebben met voordere aensegginghe dat 
den selven termeijn overstrecken zijnde de ondergeteeckende hun stilsweijgen sullen 
aennemen voor consent voor soo veel hetselve saude connen noodigh wesen. 
 
Aldus gedaen ende geresolveert binnen Morckhoven desen 6 september 1795. Rullens 
pastoor in Morckhoven, N. Van Eeckhoven drossaard, Fr. Tubax, C. Heijlen en Joannes 
Thoremans kerkmeester. 
 
Den ondergeschreven notaris binnen Mechelen residerende relateerde sig uijt crachte der 
voors. commissie ende ter requisitie van de aldaer ondergeteekende op den 12 september 
1795 getransporteert te hebben bij ende aen de persoone van Juffrouwe Rosa Dens 
begijntien op den grooten hove alhier ende aen deselve naer voorlesing der voorsegde 
commissie met insinuatie van copie authetique dier gedaen te hebben de interpelleatie in 
deselve commissie vermelt dit binnen de drij weken naer dato deser met aenegginge dat 
denselven tijd overstreken sijnde de committenten haere stils swijhgentheijd sullen 
aennemen voor consent. M. Vinckx notaris.  
 
Den ondergeschreven notaris bij den Raed van Brabant geadmitteert binnen den Dorpe van 
Olen residerende relateert zig uijt krachte der vorenstaende commissie op den 23ste 
september 1795 getransporteert te hebben beneffens den persoon van den Eerw. Heere 
Sneijers archivist der abdije Tongerlo, absente provisore der zelve abdije en aen den zelven 
met de insinuatie der voorsegde commissie bij copie autentique gedaen te hebben de 
interpellatie en aen zegginge daer bij gemelt den welke den voorsegde copije in plaetse van 
den heere proviseur voorgemelt heeft geaccepteert: mitsgaeders op 28 dito diergelijke copije 
geinsinnueert te hebben aen den Eerwaerde Heere Pastor van Norderwijk en met de 
insinuatie dier gedaen te hebben aen den zelven d’ interpellatie en aenzegginge daer bij 
gemelt. J. Fr. Oniaerts 1795.  
 
Akte N°           26 september 1795 
 
Op heden den 26ste september 1795 voor mij notaris en getuigen nagnoemd is 
gecompareerd Geeraerd Laureijs in kwaliteit van wettelijke voogd over het enig weeskind 
van wijlen Franciscus Smets daar moeder van was Anna Elisabeth Laureijs, welke 
comparant in die kwaliteit verklaarde verhuurd te hebben aan Franciscus Van Dijck, 
present en de huur accepterende te weten van zeker huis met hof ,stal, schuur en 
aangelegen erven, immers zo en gelijk allen hetzelfde in huur gebruikt word bij Michiel De 
Swert. Zijnde deze huur gecontracteerd om en mits een som van zes en twintig guldens in 
voorlijf en tien veertelen rogge en een veerteel boekweit. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Adriaen Doos 
als getuigen.  
 
Akte N°            9 oktober 1795 
 
Testament :   In den naeme ons Heere amen 
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Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament, kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 9de oktober 1795, voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde Anna 
Cornelia Van Loeij, bejaarde en ongehuwde dochter, inwoonster der stad Herentals. Haar 
verstand en memorie wel gebruikende, welke comparante verklaarde bij deze haar 
tegenwoordig testament geordonneerd te hebben. 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart en dat er onmiddellijk na haar overlijden zouden gecelebreerd worden twee 
dertigste en zeventig missen van requiem tot lafenis van haar ziel. 
 

- Willende dat er onmiddellijk na haar overlijden zouden gebakken worden negen 
veertelen rogge om ter directie van Jan Baptist Vermiert haar neef, uitgedeeld te 
worden aan de schamele huisarmen der stad en bijvang van Herentals.  

 
- Item maakte zij testatrice aan de armmeesters der stad herentals een som van 

twee honderd guldens courant eens om door dezelfde ten behoeve van de 
Armentafel ten intrest aangelegd te worden. 

 
- Item legateerde zij aan de huisvrouw van Jan Baptist Vermiert actieel wonende in 

“ den arend “ binnen de stad Herentals haar beste kleed en sarsie. Item aan 
Coleta Hendrickx dochter van wijlen haar nicht en meester Hendrickx haar 
testatrices ledikant met behangsel en beste bedde. Item en eindelijk aan haar broer 
Franciscus Van Loeij haar testatrices verder bedde en slaapgerief.  

 
- Komende tot dispositie van haar resterende haafelijke en erfelijke goederen, 

actieve en kredieten, maakt zij voor een juiste helft aan haar broer Franciscus Van 
Loeij en voor de ander helft aan haar neef Jan Baptist Vermiert en aan het kind 
van haar nicht verwekt met wijlen meester Hendrickx om onder deze twee laatste 
hoofdelijk gedeeld te worden … 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. 
Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx als getuigen ten deze verzocht.  
 
Akte N°            9 oktober 1795 
 
Testament:   In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament, kennelijk zij een ieder dat op 
heden den 9de oktober 1795, voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Juffrouwe Susanna Maria Coomans weduwe wijlen Franciscus Goovaerts, inwoonster der 
stad Herentals op het begijnhof aldaar, haar verstane en memorie gebruikende, welke 
comparante verklaarde bij deze haar tegenwoordig testament gemaakt te hebben. 
 

- Willende dat haar lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 
en burgelijke uitvaart immers ter discretie van haar na te noemen uitvoerder van 
haar testament. 
 

- Willende dat er onmiddellijk na haar overlijden zouden gecelebreerd worden twee 
dertigste en om honderd guldens missen tot lafenis van haar ziel en ook dat er 
gebakken zou worden zes veertelen rogge en aan de schamele huisarmen om 
door haar testaments uitvoerder uitgedeeld te worden. 

 
- Disponerende haar goederen die zij maakte aan haar broer pater Augustijn tot 

Brussel, een som van vijftig guldens courant jaarlijks gedurende zijn leven. Item 
legateerde zij testatrice aan haar nicht Maria Francisca Bollangiers haar beste 
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zijden faillie, twee van de beste hemdekens en twee van de beste trekmutsen en 
aan haar nicht Anna Maria Bollangiers haar beste saijette saillie. Item aan 
Juffrouw Philippina Van Hijdeberghe, twee van haar beste trekmutsen. Item 
legateerde de testatrice aan haar nicht Catharina Van Dael tot Antwerpen haar 
zilveren kommeke.  

 
- Dispositie van haar resterende haafelijke als erfelijke goederen, maakte zij 

testatrice aan het kind of kinderen van haar broer Jan Baptist Coomans overleden 
tot Edinburgh in Schotland. Doch ingeval hetzelfde kind of kinderen binnen het 
verloop van een jaar na haar dood en successie bij drie insertien tot drie maanden 
in de Antwerpsche en Gendsche gazetten d’advertentie zal gedaan zijn, waartoe zij 
haar executeur testamentair bij deze is belastende zich niet en presenteerden aan 
den voorgenoemde executeur testamentair in dien gevalle laat en maakte de 
testatrice alle iegelijke haar voorgenoemde haafelijke en erfelijke goederen aan de 
kinderen van haar kozijn Cornelis Lauwers overleden tot Turnhout voor één staak 
en aan de kinderen van haar kozijn Joannes Petrus Lauwers tot Beerse bij 
Turnhout voor den tweeden staak dezelfde daarin ingeval voorzegd institueren met 
volle touchte en welke geval deze laatste genoemde erfgenamen voor een verder 
legaat zullen moeten uitkeren aan de kinderen van Henricus Daems en Dimphna 
Bollangiers de som van twee honderd guldens eens onder hun te verdelen. Deze 
som niet uit te belaten voor ze de ouderdom van twee en twintig jaar bereikt 
hebben. 
 

- Testatrice nomineerde voor excecuteur testamentair den eerwaarde heer 
Schuermans en bij zijn voor aflijvigheid den eerwaarde heer pastoor der stad 
Herentals, latende aan dezelfde excecuteur daarvoor de som van honderd guldens 
eens … 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van 
Joannes Fr. Wuijts en Jan Haseldonckx geburen van mijn notariaat als getuigen ten deze 
aanzocht.  
 
Depost heeft de testatrice alsnog verklaard te willen dat na haar dood aan de Armmeesters 
der stad Herentals zal uitgekeerd worden een som van twee honderd guldens om door 
dezelfde ter rente aangelegd te worden ten behoeve van de Arm Taefel der voorzegde stad.  
 
Akte N°            25 oktober 1795 
 
Op heden deze 25ste oktober 1795 voor mij onderschreven in kwaliteit als notaris en in 
presentie van getuigen nagenoemd compareerde Joanna Hendrickx wettige huisvrouw van 
Michiel Cools inwoonster van Oevel, haar verstand en memorie wel machtig en 
gebruikende, welke comparante verklaarde te revoceren, casseren en annuleren alzulke 
testamentaire dispositie des andermaal doende en mits deze als zij met den voorzegde haar 
man in dato ... (leeg) van het gepasseerde jaar compareerde voor mij notaris en zekere 
getuigen ordonneerde, niet willende dat na haar dood op dezelfde enig regard zal genomen 
worden maar ter contrarie te willen overlijden ab intestato. Aldus gedaan en gecasseerd 
binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Jan 
Haseldonckx als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°            11 oktober 1795 
 
Condities en voorwaarden achtervolgens welke de kinderen en erfgenamen wijlen Anna 
Elisabeth Helsen te koop hebben gesteld zeker perceel erve aan hun bij deling bevallen uit 
de nalatendheid van hun moederlijke oom Adriaen Helsen, gelegen onder Olen op “ de 
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Haepelstraet “ en verdeeld met Joseph Verstappen 4 hun oom. Palende oost in’t geheel 
oost Cornelis Verachtert, zuid de erfgenamen Jan Heijlen, west Cornelis Verachtert en noord 
de straat.  
 
Hetzelfde perceel werd verkocht bij oproepen … Dat deze conditie zal openstaan tot het 
stellen van verdieren en dat gedurende de drie zondagse proclamtien tot en met het geven 
van stokslag, welke zal geschieden ‘s maandags na het derde paije gebod ten huize van de 
weduwe van den meijer Verachtert tot Oevel ten twee uren na de noen 
 
Heeft daarvan den handslag ontvangen Joseph Verstappen voor de som van zes honderd 
en twintig guldens en verklaarde daarop te stellen dertig verdieren. Aldus verklaarden 
partijen provisioneel verkocht te hebben het gemelde perceel. Actum 11 oktober 1795, 
present meijer G. Verachtert en H. N. De Smedt. 
 
Op heden den 26ste oktober 1795 het voorzegde perceel erve waarvan den handslag 
ontvangen heeft Joseph Verstappen, naar voorgaande drie zondaagse proclamaties door 
mij notaris andermaal opgeroepen zijnde tot finale verkooping heeft daarvan met het geven 
van 1ste, 2de en 3de stokslag het finaal geluk ontvangen en is hetzelfde perceel zonder 
verdere verhoging aan Joseph Verstappen verbleven voor de som en verdieren als boven. 
Aldus absoluut verkocht, ter presentie van de Meijer Verachtert en Marten Verachtert  
 
Inliggende folio: 
Op heden desen 10 8ber 1795 is verkoght seker perseel lant de helligt van het binnenblokck 
dat Jan Van Ossel in hueringe heeft voor eene somme van ses hondert en twintigh guldens 
is gebleven aen Joseph Verstappen verclaere op dese parseel te stellen noch dertigh 
verdieren doende ieder hooge drij guldens, twee guldens ten profijte van verkoper ende eene 
gulden ten profijte van koper alle ter presentie van getuigen hiertoe aensoght Josephus 
Wuijts als getuijgen en Andries Eskens als getuijgen J. F. De Cuijster . 
 
Akte N°           3 november 1795 
 
Op heden deze 3de november 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Geeraerd De Ceuster, Jan Franciscus De Ceuster en Maria Catharina De Ceuster ten 
einde nabeschreven geautoriseerd en bijgestaan van Ferdinand Goossens haar man en 
voogd, kinderen van Adriaen De Ceuster en wijlen Anna Elisabeth Helsen en als 
erfgenamen van wijlen Adriaen Helsen hunnen moederlijken (oom?) overleden tot Oevel, bij 
welk overlijden en deling tegens dezelfde erfgenamen aan de comparanten het 
nabeschreven perceel van erve is competerende.  
 
Welke comparanten verklaarden te constitueren mits deze onherroepelijk ... en alle toonders 
deze om te gaan en te compareren voor meijer en schepenen van Olen, en aldaar opdracht 
te doen van zeker perceel erve gelegen onder de jurisdictie van Olen op de Haepelstraet, 
onverdeeld met Joseph Verstappen nomine uxoris die zuster is van wijlen den 
comparanten constituante moeder. Om daarin te goeden, wettigen en erven Joseph 
Verstappen beneffens zijne wettige huisvrouwe Maria Helsen die hetzelfde perceel heeft 
verkregen bij koop tegens de comparanten als laatste hooger … Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Jan B. Schmitz en 
J. Fr. Wuijts als getuigen.  
 
 
 
 

 
4 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Josephus Verstappen – Maria Th. Helsen, nr. 3421, 

pag. 673 
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Akte N°           16 november 1795 
 
Op heden den 16de november 1795 voor mij notaris en present getuigen nagenoemd 
compareerden Adriaen Franciscus Heijlen (maelder) in huwelijk met Anna Catharina 
Pluijs, inwoners van Hezewijk, jurisdictie van Olen, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben van Jan Bens inwoner van Larum jurisdictie van Geel een som van 
vier honderd guldens courant. 
 
Hij comparant stelde speciaal tot pand zeker twee percelen erve gelegen in het gebroekt op  
“ het slept “ onder Olen. Palende het ene perceel groot salvo justo honderd roeden, oost de 
weduwe Amandus Haverans, zuid Jan Helsen, west P. M. Soeten en noord Guilliam Baeten. 
Het andere perceel ook groot salvo justo honderd roeden, genaamd “ de braeckten “. Oost 
Guilliam Smets, zuid Cornelis Kaers, west en noord Peeter Verhaert. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van Carolus (Charel) 
Sijen en Michiel Wilms als getuigen. 
 
Akte N°           18 november 1795 
 
Op heden de 18de november 1795, voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Jan Baptist Bossaerts in huwelijk met Maria Anna De Klijn zijn vrouw, welke comparanten 
bekenden schuldig te zijn aan de heer en meester J. Franciscus Neekx notaris binnen 
Herenthout residerende, een som van drie honderd en vijftig guldens courant … 
 
Zij comparanten stelden voor dit kapitaal speciaal tot pand de juiste helft van zeker perceel 
erve den comparant indivies competerende met zijn moeder, groot in het geheel salvo justo 
drie zillen, gelegen alhier tot Herenthout omtrent “ den uijlenbergh genaamd “ het schuer 
blok “. Oost de straat, zuid ... (leeg), west Jan De Meir en noord Jan Verelst. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Herenthout, ter presentie van Peeter Bogaerts en Peeter De Clijn 
(Cleijn) als getuigen.  
 
Akte N°           18 december 1795 
 
Zo den ondergeschrevene op maandag gepasseerd ter publieke markt van Herentals 
gekocht heeft de kwantitieit van vijftien veertelen rogge of koren en dat na alvorens op 
certificaat van de wethouders van Arendonk op het kantoor der republiek aldaar bekomen te 
hebben acquit (toestemming), bij het welke den ondergeschrevene belast was de kwantiteit 
graan op de voorzegde markt gekocht met het uur van zijn vertrek op hetzelfde door de 
manier altijd van het gemelde Herentals te doen aftekenen en dat den ondergeschrevene 
zich ten dien einde begeven heeft op het raadhuis der zelfde stad bij de maire en vervoer 
municipale ambtenaar, dewelke aan het zulks gerefuseert hebben zonder de redenen van 
hun refues te communiceren, zo zal den eersten nochtans ten deze aanzocht uit den naam 
ondergeschrevene zich vervoegen beneffens den persoon van den maire der zelfde stad Fr. 
Van Hove en hem in kwaliteit van notaris afvragen of hij in zijn kwaliteit van intentie is aan 
den ondergeschrevene het voorzegde afschrift op zijn acquit te verlenen of wel de redenen 
van refues daar over te geven en in geval van refues delaij, of geen cathegorieke antwoord 
zal dezelfde notaris tegens den afgevraagden protesteren van alle kosten, schade en 
intresten alreeds geleden en te lijden, mitsgaders zal dito notaris van zijn exploot leveren 
pertinent relaas om den ondergeschrevene zich daarvan te bedienen, daar en alzo. Actum 
Herentals deze 18de december 1795. J. F. Struijff, molder. 
 
Op heden den 18de december hebben ondergeschrevene geadmitteerde notaris binnen Olen 
… ingevolge de voorstaande commissie mij begeven omtrent den persoon van den Borger 
Fr. Van Hove maire der stad Herentals en aan hem gedaan de afvraging en mijne 
commissie gemeld, welke mij antwoorde dat hij moeste hebbe copije van mijne commissie 
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en daar over … met andere municipale om daar op te kunnen antwoorden waarover tegens 
hem geprotesteert hebben van … schade, dit voor mijn relaas ter konde.  
 
Akte N°           27 december 1795 
 
Op heden deze 27ste december 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd, compareerde 
Jan Hufkens bejaarde jongman en inwoner van Olen, Jan Daems en Anna Theresia 
Hufkens gehuwden en ingezetenen van Grobbendonk en tot slot Elisabeth Hufkens jonge 
bejaarde dochter inwoonster van Olen. Dezelfde Elisabeth Hufkens bijgestaan met mij 
notaris, welke twee eerste comparanten aan de derde comparant verklaarden 
getransporteerd te hebben alle haafelijke effecten als koeien of karren, ploeg, eg, hooi, stro, 
kaf, koren, haver gedorst of ongedorst, oogst ten velde staande en generalijk zo en gelijk de 
comparanten alle en iegelijke dezelfde onverdeeld in bezit hebben, niet gereserveerd 
uitgenomen allen ieders klederen en lijnwaad, mitsgaders contante penningen, en dat om en 
mits een som van negen honderd vijf en twintig guldens courant, daaronder begrepen het 
derde part aan dezelfde Elisabeth Hufkens daarin competerende des aanzocht zijnde aan 
Jan Daems haar zwager zal moeten betalen de som van drie honderd guldens en de drie 
honderd guldens aan haar broer zal zij ter hare gelegenheid mogen betalen ... 
 
Verklaarden tot dien aan de eerste comparant aan dezelfde zijn zuster af te staan gelijk ook 
de tweede comparant, al hun recht van huur het gene zij aan de stede door hun bewoond 
zijn hebbende, zo uit kracht van verhuring gepasseerd voor mij en getuigen … Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en 
Gommarus Daems als getuigen. 
 
Akte N°           30 december 1795 
 
Op heden deze 30ste december 1795 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerden 
Peeter Heijlen en Christiaen Bouwen, beiden in kwaliteit van voogden over de minderjarige 
kinderen wijlen Jan Franciscus Heijlen en Anna Elisabeth Bouwen, beneffens 
Franciscus Heijlen in huwelijk met Maria Elisabeth Heijlen, Anna Catharina Heijlen en 
Joseph Heijlen bejaarde kinderen van Jan Franciscus Heijlen en Anna Elisabeth 
Bouwen. 
 
Welke comaranten verklaarden verhuurd te hebben aan de meest biedende nl. aan Jacobus 
Heijlen Peeterssone ten deze bijgestaan van zijn vader die hem tot dien autoriseerde, 
present alhier en de huur accepterende te weten van zeker huis met den hof, stal, schuur en 
verdere edifitien, gestaan en gelegen tot Morkhoven met een perceel erve gelegen achter de 
schuur en twee differente percelen beemd. Deze huur aan hem verbleven als laatste hooger 
voor de som van één en veertig guldens in voorlijf en zes veertelen koren Lierse maat 
jaarlijks en voor een termijn van zes eerstkomende jaren.  
 
Compareerden ten deze mede de voorzegde Peeter Heijlen en Jan Baptist Roosbroeckx 
ingezetenen van Olen, welke verklaarden hun te stellen als cautionaris en borg voor de 
graan en geld pacht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morkhoven, present Andries 
Truijens en Jan Baptist Peeters als getuigen. 
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Akte N°         30 mei 1796 (30 Prairial jaar 4) 
 
Op heden den 30ste Prairial van het vierde jaar voor mij J. Fr. Oniaerts notaris binnen Olen, 
Tongerlo en in presentie der nagenoemde getuigen compareerden Franciscus Peeters 
inwoner van Oevel in huwelijk met Anna Elisabeth Boeckx, welke comparant verklaarde 
alzo verkocht te hebben aan Adriaen Boeckx in huwelijk met Catharina Bleirinckx, present 
en het nabeschreven transport accepterende van te weten zeker perceel erve genaamd  
“ den bosch “ groot een derdel en gelegen tot ILLe. Oost de Mechelse baan, zuid Jan 
Baptist Bruers, west Marten Verstappen en noord de voorzegde baan. 
 
Item een perceel erve genaamd “ hanneken van Dijck “ groot salvo justo een half bunder. 
Oost de erfgenamen Emanuel Sijen, zuid Adriaen Van Lommel, west Peeter De Ceuster en 
noord Adriaen Govaerts. Item een perceel land genaamd “ de rauw hoeve “ groot drie zillen 
salvo justo Oost Joseph Verstappen, zuid den acceptant, west Adriaen De Ceuster en noord 
Marten Verbiest. Item een perceel weide genaamd “ het groot eussel “ groot anderhalve 
zille. Palende oost Adriaen Govaerts, zuid Joseph Verstappen, west Henrick Govaerts en 
noord den acceptant. Item en tot slot een perceel beemd, genaamd “ den steenbempt “ 
groot een halve zille. Oost Franciscus Cools, zuid Bernardus Mertens weduwe, west Jan 
Verlinden en noord Catharina Wouters. Alles gelegen onder Tongerlo.  
 
Zijnde deze cessie geschied om en mits de som van zestien honderd en vijftien guldens 
courant te voldoen tussen heden den 28ste der toekomende maand in goed geld gelijk 
hetzelfde over twee jaar gang had in Brabant. Den transportant in gemelde goederen mits 
deze leverende op den voet gelijk dezelfde aan hem en zijn vrouw bij scheiding en deling zijn 
bevallen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk, ter presentie van Peeter De 
Ceuster en Jan Baptist Wijnants als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°         25 april 1796 (6 Floréal jaar 4) 
 
… en eersten notaris hiertoe aanzocht zijnde zal zich beneden twee geloofwaardige getuigen 
wegens den ondergetekende begeven en transporteren binnen het dorp van Veerle bij en 
omtrent den persoon van de borgeresse N. Van Der Borght weduwe wijlen den secretaris 
Verellen en aan dezelfde rechterlijk af te vragen of zij verstaat aan hem te leveren zekere 
stede gestaan en gelegen onder het dorp van Tongerlo in “ Den Hannekens Hoek “ aldaar, 
denwelke den ondergetekende van haar gehuurd heeft te aanvaarden het huis en verdere 
edificien met weiden en beemden tegens half maart laatstleden en de landerijen tegens half 
oogst eerstkomende, alles ingevolge manuele schriftelijke condities van verhuring onder 
haar berustende waartoe word gerefereerd. 
 
Dan gelijk den ondergetekende als huurder der voorschreven stede hem met zijn meubelen, 
paard en beesten op half maart van dit jaar heeft gepresenteerd om in bezit te treden van 
zijn huur en het huis en verdere edeficien te gebruiken, en dat den ouden pachter Peeter 
Verwimp niet en heeft verstaan te verhuizen en voor hem plaats te maken, zo is hij 
ondergetekende genoodzaakt geweest met gedoog van zijn voorganger dezelfde huurder 
wederom met zijn effecten en beesten te keren naar zijn voorgaande woning, en alzo den 
ondergetekende als nu gedwongen word dezelfde woning te ruimen, en dat hij in alle de 
voorzegde omstandigheden alreeds merkelijk schade heeft geleden en nog merkelijk staat te 
lijden door het mislopen van zijn gehuurde, zo zal dezelfde notaris de voorschreven weduwe 
Verellen, tene wege rechterlijk interpelleren om daarin zodanig te voorzien dat hij instandelijk 
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en zonder verder uitstel zal treden in de bezittingen en gebruik van zijn gehuurde en in geval 
van geen uitwerksel zal dezelfde notaris tegen de voorzegde weduwe protesteren van alle 
kosten, schade en intresten alreeds geleden en nog te lijden … en verder zij in geval van 
geen cathegorieke antwoorde als andersints met verdere rechtelijke aanzegging, dat hij 
tegens haar zodanige actie zal intenteren als hij zal geraden vinden daar en alzo des 
behorende zal. Actum binnen Veerle 3 Floréal 4de jaar. Joannes Franciscus Helsen.  
 
Op heden den 6de Floréal heb ik ondergeschreven notaris in presentie van de ondergnoemde 
getuigen mij vervoegd bij en beneffens den persoon van de weduwe Verellen en haar na 
prelecture van de voorschreven commissie gedaan de interperatie afvraging daarbij gemeld, 
welke mij geantwoord heeft dat zij verzocht copije van mijne commissie over welk antwoord 
tegens haar hebbe geprotesteerd als in de voorstaande commissie dienende dit voor relaas, 
ter presentie van Jan Baptist Dirckx en Peeter Franciscus Verreckt. 
 
Akte N°         28 april 1796 (9 floréal jaar 4) 
 
Op heden den 28ste april 1796 voor getuigen ondergenoemd compareerde Martinus Heijlen, 
laatste weduwnaar wijlen Maria Cuijpers, welke verklaarde verhuurd te hebben aan 
Henricus Heijlen en Joseph Heijlen zijn zonen, present en de huur met de ondertekening 
dezer accepterende voor hun en hun twee zusters, te weten van zeker perceel land 
genaamd “ den haerzakker “ groot vijf en een halve zille en dat om en mits de kwantiteit van 
elf veertelen rogge, te betalen volgens het spijker van Lier.  
 
Item twee percelen land genaamd “ den kesselaer “ en “ den heuvel “ groot omtrent een 
half bunder en “ den kesselaer “ drie zillen, om en mits een kwantiteit van tien veertelen 
rogge. Item een perceel land genaamd “ het eesterbosch “ groot omtrent een zille, voor de 
kwantiteit van twee veertelen. Item een perceel genaamd “ het blokstuk “ groot twee en een 
halve zille voor de kwantiteit van vijf veertelen. Dus te samen de kwantiteit van acht en 
twintig veertelen rogge jaarlijks. Item een perceel beemd, groot drie zillen genaamd “ den 
mortel “ voor de som van negentien guldens. Item een perceel dries genaamd “de doolaeg “ 
groot drie zillen voor de som van achttien guldens. Item en tot slot een perceel dries groot 
ander halve zille, genaamd “ het christiaenkens eisel “ voor de som van veertien guldens, 
dus samen de som van één en vijftig guldens. Aldus gedaan en verhuurd ter presentie van 
Franciscus Dens en Joannes Dens als getuigen. 
 
Akte N°         19 mei 1800 (19 Floréal jaar 8) 
 
Op heden den 19de Floréal van het achtste jaar der Republiek, voor mij notaris aangesteld bij 
het departement der twee Nethen, ter residentie van Olen, Canton van Herentals voorzien 
van patente voor het lopende jaar afegeleverd door de Cantons municipalitijt tweede klasse 
N°2 in dato 11 pluviose laatstleden en in presentie der getuigen nagenoemd, compareerden 
Catharina Olbrechts en Franciscus Verhaert, wettige gehuwden en ingezetenen van de 
gemeente van Vorselaar, de comparante ziek liggende te bed en den comparant in goede 
dispositie, welke comparanten verklaarden gemaakt en geordonneerd te hebben dit hun 
tegenwoordig testament. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen maakten zij testateuren zowel de haafelijke 
als de erfelijke aan elkaar in volle eigendom … 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Vorselaar ten huize van de testateuren, ter presentie 
van A. J. Oniaerts en Anthoon Peeters inwoner van Vorselaar als getuigen ten deze 
aanzocht.  
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Akte N°         9 juni 1796 (21 Prairial jaar 4) 
 
Conditie en voorwaarden op de welke op heden den 9de juni 1796 Jan Meijnten en Marten 
Meijnten door mij notaris publiekelijk aan de meest biedende zullen verkopen het perceel 
erve hier in zijn regenoten en situatie breeder gedesigneerd met de volgende condities. 
Volgen de verkoopsvoorwaarden ... 
  
Werd te koop gesteld zeker perceel erve groot salvo justo een derdel, gelegen op“ het 
bijlenvelt “ onder Olen. Palende oost Henricus Verbiest cum suis, zuid de weduwe Jan 
Baptist Verachtert, west Marten Wilms en noord de heer Wilms en de erfgenamen Peeter 
Heijlen en anderen. Heeft daarvan na publieke oproepingen den handslag ontvangen 
Henrick Verbist voor de som van twee honderd en vijf en vijftig guldens courant en 
verklaarde hij koper te stellen twintig verdieren, present Adriaen Heijlen en Peeter Meir. Op 
heden den 24ste juni stelde Adriaen Van Castel op het voorzegde pand alsnog tien 
verdieren. Dezelfde dag stelde Henrick Verbiest alsnog drie verdieren, present Marten 
Goris.  
 
Op heden den 24ste juni 1796 het voorzegde perceel andermaal door mij notaris opgeroepen 
zijnde tot finale verkoop is hetzelfde met 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut verkocht zonder 
verdere verhoging en verbleven aan Henrick Verbiest. Aldus werden deze condities 
gesloten met den stokslag, present Marten Goris en Franciscus De Smedt. 
 
Akte N°         27 juni 1796 (9 Messidor jaar 4) 
 
Op de volgende speciale condities en degene publiekelijk voorgelezen stelde Adriaen 
Boeckx in huwelijk met Catharina Bleirinckx, te koop zeker huis, stal en schuur, hof 
gronden van erven en aangelegen binnenveld, groot samen omtrent de twee honderd vijftig 
roeden. Palende oost en zuid de straat, west Adriaen Laureijs en noord Peeter(?) Hoes. Te 
aanvaarden het huis, hof en verdeer batimenten, half maart van het jaar 1798, als gelijk ook 
zeven gewenten in het binnenveld.  De verkoper reserveerde aan zich den peertstal die den 
actule huurder daaraan is hebbende, om deze af te breken en te amoveren. Na langdurige 
roepen heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter Vermeerbergen voor de som van vijf 
honderd en veertig guldens en verklaarde daarop te stellen zestig verdieren. 
 
Ten tweede werd te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ den achtersten bouwel 
heijde “ groot een half bunder gelegen onder Geel. Oost Peeter Vermeerbergen, zuid Jan 
Thijs, west de straat en noord Jan Lenaerts, te aanvaarden ten dele te half maart 1798 en 
ten dele half oogst daar na. Heeft daarvan na koopveiling den handslag ontvangen Peeter 
Vermeerbergen voor de som van honderd en zestig guldens en stelde daarop vijf en veertig 
verdieren present Adriaen Maes en J. Fr. Wuijts als getuigen. Op heden den 27ste juni het 
voorzegde perceel andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde tot finale verkoop is 
hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut en zonder verdere verhoging 
verbleven aan Peeter Vermeerbergen. Aldus absoluut verkocht en deze condities met den 
stokslag gesloten, ter presentie van Marten Goris en Jan Van Eijnde als getuigen tot deze 
aanzocht.  
 
Dezelfde dag compareerde Adriaen Verstappen die verklaarde op den eerste koop het huis 
cum annexis alsnog tien verdieren te stellen. Op datum voorschreven stelde Peeter 
Vermeerbergen alsnog drie verdieren. Op heden den 27ste juni 1796 het voorzegde huis 
cum annexis andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde tot finale verkoop is hetzelfde 
zonder verdere verhoging verbleven aan Peeter Vermeerbergen met het geven van 1ste, 2de 
en 3de stokslag 
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Akte N°         23 juli 1796 (5 Thermidor jaar 4) 
 
Conditie en voorwaarden op de welke de kinderen wijlen Franciscus Heijlen op heden den 
23 juli 1796, publiekelijk zullen verkopen hun graan ook ten velde en dat op de volgende 
condities. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
De voorzegde condities publiekelijk voorgelezen zijnde is geprocedeert tot de verkoop. 
Kopers waren: Jacobus Heijlen borg ... (leeg), Franciscus Dens borg ... (leeg), Adriaen 
Peeters baes borg ... (leeg), Peeter Verwerft Noorderwijk, Franciscus Sijen, Jan Baptist 
Peeters borg J. M. Bulkens, Jan Helsen Zoerle, Franciscus Dens, Cornelis Van Houdt, 
Peeter Heijlen, Peeter Joseph Hendrickx borg Jan Van Reusel, Franciscus Sijen Zoerle.  
 
Akte N°         26 juli 1796 (8 Thermidor jaar 4)  
 
Condities en voorwaarden op de welke Franciscus Momboirs op heden den 8ste Thermidor 
jaar 4, publiekelijk zal verkopen zijn graan oogst ten velde op volgende condities.  
 
Kopers waren: Petrus Van Montfort, Adriaen Stuijck borg Jan Geeraerts, Jan De Peuter 
Wiekevorst borg Joseph Peeters, Peeter Gebruers, Peeter Huijskens Morkhoven, Peeter 
Van Herck, Balthazar Naets Wiekevorst borg Franciscus Van Kerckhoven Bertenijnde, 
Adriaen De Ceulaer Wiekevorst, Jan Baptist Verhaegen, Franciscus Verlinden Wiekevorst, 
Jaspar Van Leest Wiekevorst … 
 
Akte N°        9 september 1796 (23 Fructidor jaar 4) 
 
Op heden den 23ste Fructidor vierde jaar voor mij notaris en in presentie van getuigen 
nagenoemd compareerde (Petrus) Franciscus Van Roij, ingezetene van Vorst, welke 
comparant verklaarde verkocht te hebben aan Jan Baptist Schroven, present en den koop 
accepterende van te weten zeker perceel erve, zowel land als weide, groot omtrent een half 
bunder, gelegen tot Vorst in de Galiestraat. Palende oost Henrick Tessens, zuid Arnoldus 
Mondelaers, west de straat en noord het straatje van “ de busterbemden “, zijnde deze 
cessie geschied om en mits een som van zes honderd en tachtig guldens courant. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Peeter Peeters en Anthoon Tubax 
als getuigen ten deze aanzocht.  
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Akte     7 oktober  1796  
 
 
Akte N°        7 oktober 1796 (16 Vendémiaire jaar 5) 
 
Op heden den 7de oktober 1796 (16 Vendémiare 5de jaar), voor mij notaris en getuigen 
nagenoemd compareerden Peeter De Smedt Christiaenssone en van Anna Daems wijlen 
voor één staak. Peeter Daems Martenssone voor den tweeden staak. Jan Leijsen 
weduwnaar wijlen Catharina Daems naast Peeter Van Broeckhoven en Peeter Hermans 
in huwelijk met Anna Catharina Van Broeckhoven, kinderen wijlen Maria Catharina 
Leijsen voor den derden staak. Item Franciscus Laenen Janssone die zoon was van 
Christina Daems zich sterkmakende voor zijn consoorten en alzo voor den vierde staak. 
Allen erfgenamen van wijlen Elisabeth Daems weduwe Peeter Wouters overleden alhier 
binnen Noorderwijk ter ene.  
 
Item Jan Baptist Wouters halfbroer van de voorzegde Peeter Wouters voor één staak. Jan 
Baptist Verstappen zich sterkmakende voor Anthoon Verstappen, Joanna Verstappen, 
Maria Verstappen en Theresia Verstappen kinderen wijlen Catharina Wouters ook 
halfzuster van de voorzegde Peeter Wouters voor de tweede staak. Item Jan Franciscus 
Bulkens zich sterkmakende voor zijn zuster Joanna Maria Bulkens kinderen van Anna 
Elisabeth Wouters insgelijks halfzuster van Peeter Wouters voor den derden taak. Deze 
laatste drie staken erfgenamen wijlen de voorzegde Peeter Wouters en alzo ter andere 
zijde.  
 
Welke comparanten verklaarden gescheiden en gedeeld te hebben alle erfelijke goederen 
die wijlen de voorzegde Peeter Wouters en Elisabeth Daems staande hun huwelijk 
geconkwesteerd hebben ingevolge hun testamentaire dispositie voor wijlen den notaris 
Oniaerts gepasseerd ten jare 1733 in september, hebben gelaten voor de helft aan de 
eerste comparanten en voor de andere helft aan de tweede comparanten, ten deze zijnde 
dezelfde scheiding en deling geschied naar voorgaande schattingen. 
 
Voor de eerste kavel is bevallen aan de comparanten uitmakende de eerste partije ten deze 
en erfgenamen Elisabeth Daems, eerst zeker perceel erve genaamd “ de roode hoeve “ 
groot 158 roeden salvo justo, gelegen alhier tot Noorderwijk onder Plassendonck. Oost de 
straat, zuid Jan Verswijvel, west … Wouters en noord Jan Van Rompa. Item zeker perceel 
dries gelegen aan de Kernestraat groot 150 roeden. Oost Isaac Cornelis erfgenamen, zuid 
de straat voorzegt, west Joseph Verswijvel en noord de erfgenamen Isaac Cornelis. Item 
omtrent de helft van zeker perceel dries, groot in het geheel omtrent 275 roeden en 
genaamd “ de rijdt “ zuidwaarts tot aan de vaerweghe, die den weg naar dit perceel moet 
dragen. Oost Peeter Peeters, zuid dezelfde, west Jan Bapt. Callaers dochter en noord den 
voorzegde Vaerenweg. Tot dit perceel ook gevoegd het bosken daar annex. Item en tot slot 
de juiste helft van zeker perceel erve genaamd “ het huijsblock “ westwaarts, groot 
hetzelfde perceel in het geheel omtrent de vijf zillen. Palende oost de helft der andere helft, 
zuid de straat, west de weduwe Jan Meir en noord het straatje. 
 
Voor de tweede kavel is bevallen aan de erfgenamen wijlen Peeter Wouters benoemd 
onder de comparanten der tweede partij de wederhelft van “ den rijd “ zijnde dries. Palende 
oost de straat, zuid het wederdeel benoemd in de eerste kavel, west Jan Baptist Callaers en 
noord Jan Verswijvel of den loop. Item een perceel erve genaamd “ het velt “ groot 191 
roeden. Oost Peeter Daems, zuid Peeter Daems, west Peeter De Smedt en noord Adriaen 
Wouters. Item een perceel weide “ de Brusselsche wijde “ genaamd groot een half bunder. 
Oost de erfgenamen Isaac Cornelis, zuid Peeter Daems, west heer Wouters erfgenamen en 
noord Peeter Daems, belast met den weg naar twee percelen voorzegt Peeter Daems 
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competerende. Item en tot slot de juiste helft van “ het huijs blok “ westwaarts aan de 
andere helft benoemd in den eerste kavel. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, present Jan Baptist Leirs en Jan Baptist 
Van De Brande als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°        7 oktober 1796 (16 Vendémiaire jaar 5) 
 
Op heden den 7de oktober 1796 voor mij notaris en getuigen nagenoemd compereerde 
Peeter De Smedt voor één staak. Peeter Daems voor den tweede staak. Jan Leijsen 
beneffens Peeter Van Broeckhoven en Peeter Hermans in huwelijk met Anna Catharina 
Van Broeckhoven voor den derden staak. Item Franciscus Laenen zich sterkmakende 
voor zijn consoorten voor den vierden staak. Allen erfgenamen wijlen Elisabeth Daems 
weduwe Peeter Wouters.  
 
Welke comparanten verklaarden alzo gescheiden en gedeeld te hebben in vier egale kavels, 
parten en delen de goederen door de voorzegde Elisabeth Daems achtergelaten te weten 
de patermoniale en matermoniale goederen der voorzegde Elisabeth Daems en degene 
aan hun bij deling tegen de erfgenamen Peeter Wouters hadden geconkwesteerd. 
 
Voor de eerste kavel is bevallen aan Peeter De Smedt een perceel erve genaamd “ het 
cromstuck “ gelegen gelijk alle andere goederen alhier tot Noorderwijk, groot drie honderd 
drie en veertig roeden. Palende oost Priester Wouters erfgenamen, zuid zijn eigendom, west 
heer Wouters en noord een straatje. Item een perceel erve genaamd “ de roode hoeve “ 
groot honderd acht en vijftig roeden. Palende oost de straat, zuid Jan Verswijvel, west de 
heer Wouters erfgenamen en noord Jan Van Rompa. 
 
Voor de tweede kavel is bevallen aan Franciscus Laenen voor hem en de zijnen zeker 
perceel dries genaamd “ de laeren “ groot drie honderd zeventien roeden. Oost de straat, 
zuid ... (leeg), west de straat en noord Adriaen Wouters. Een perceel land genaamd “ de  
del “ groot 173 roeden. Palende oost Adriaen Wouters, zuid Peeter Daems, west Joseph 
Govaerts en noord de straat. Item een perceel gelegen aan de Kernestraat groot 149 
roeden. Oost Peeter Maes, zuid de Kernestraat, west Joseph Verswijvel en noord Isaac 
Cornelis erfgenamen en moet deze kavel trekken van de vierde kavel vijftig guldens eens. 
 
Voor de derde kavel is bevallen aan Jan Leijsen met consoorten, de helft van “ het 
huijsblok “ westwaarts, groot 250 roeden. Oost de wederhelft, zuid de straat, west de 
weduwe Jan Meir en noord het straatje. Item zeker perceel dries met een bos annex zijnde 
het wederdeel van hetgene bevallen aan de erfgenamen Peeter Wouters genaamd “ de  
rijd “ zuidwaarts tot aan den Vaerwegh. Oost Peeter Peeters, zuid ezelfde, west Jan B. 
Callaers erfgenamen en noord de voorzegde Vaerwegh. 
 
Voor de vierde kavel is bevallen aan Peeter Daems een perceel land genaamd “ den 
tuijtelaer “ groot twee honderd vijftig roeden. Oost Cornelis Heijns erfgenamen, zuid zijn 
eigendom, west de Arm Tafel van Noorderwijk en noord Guilliam Leijsen. Item een perceel 
dries, groot 182 roeden. Palende oost Henricus Leirs, zuid de erfgenamen Van Boekhout, 
noord en west zijn eigendom. Item een perceel weide of beemd genaamd “ den helle  
bempt “ groot honderd roeden. Oost Geeraerd Verbiest, zuid de loop, west Heere Serclas en 
noord den advocaat Peeters. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk, ter presentie van Jan Baptist Leirs en 
Adrianus Van Dijck als getuigen ten deze aanzocht.  
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Akte N°        15 oktober 1796 (24 Véndemaire jaar 5) 
 
Conditie en voorwaarden op de welke Peeter De Smedt en Jan Leijsen beneffens Peeter 
Van Broeckhoven en Peeter Hermans in huwelijk met Anna Catharina Van Broeckhoven 
op heden den vijftienden oktober publiekelijk zullen te koop presenteren de goederen hier na 
te specifieren in hunne grootte, zijnde dezelfde condities als volgt: 
 
Zullen de condities openstaan tot het stellen van verdere hoogen tot 31 oktober ten welke 
dage te 2 uur namiddag ten huize van baes Leirs tot Noorderwijk zal gehouden worden den 
zitdag tot finale verkoop.  
 
Ingevolge de voorstaande condities werd er te koop gesteld zeker perceel erve gelegen tot 
Plassendonk onder het dorp van Noorderwijk, groot salvo justo een half bunder. Oost de 
straat, zuid Jan Verswijvel, west Jan Heijlen en noord Jan Van Rompaeij. Jan Denckens 
heeft hiervan den handslag ontvangen voor de som van 615 guldens, stellende daarop 25 
verdieren. 
 
Ten tweede verkocht zeker perceel dries of weide gelegen tot Plassendonck onder 
Noorderwijk met het bos daaraan gelegen, groot omtrent 150 roeden. Oost de straat en 
Peeter Peeters, zuid Peeter Peeters, west Anna Maria Calaerts en noord de erfgenamen 
wijlen Peeter Wouters. Peeter Peeters heeft hiervan den handslag ontvangen voor de som 
van 170 guldens, stellende daarop 45 verdieren. 
 
Ten derde zo is te koop gesteld de helft van zeker perceel erve genaamd “ het huijs velt “, 
westwaarts uit de het meerdere erve “ het huijsvelt “ onverdeeld met de erfgenamen wijlen 
Peeter Wouters gelegen tot Plassendonck onder Noorderwijk … de voorzegde helft van  
“ het huijsvelt “ groot salvo justo twee en een halve zille. Palende oost van het geheel oost 
Adriaen Wouters, zuid de straat, west de weduwe Jan Okers en noord een straatje en zal de 
koper hetzelfde aanvaarden half oogst 1798. Heeft na publieke oproeping den handslag 
ontvangen Jan Denckens voor de som van negen honderd en veertig guldens en verklaarde 
daarop te stellen veertig hoogen of verdieren. Present Peeter De Smedt en J. Fr. Wuijts als 
getuigen. 
 
Compareerde Joseph Meir, dewelke op de voorstaande derde koop verklaarde alsnog 
vijftien verdieren te stellen. Joseph Meir stelde nog tien verdieren en naderhand nogmaals 
tien verdieren op deze koop. Dezelfde dag stelde Jan Verswijvel ook tien verdieren of 
hoogen bij. Joseph Meir stelde hierbij op den derde koop vijftien verdieren bij. Op 22 
oktober compareerde Adriaen Wouters en stelde op zeker perceel erve genaamd “ de roije 
hoes “ eersten koop 25 verdieren. Op heden den 31 oktober 1796 (10 Brumaire 5de jaar) den 
eerste koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde tot finale verkoop en met consent 
van de partijen koper en verkoper, is dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag 
absoluut en zonder verdere verhoging koper gebleven Adriaen Wouters voor de som van 
zes honderd en vijftien guldens en zestig verdieren.  
 
Dezelfde dag den tweede koop door mij notaris andermaal tot finale verkoop opegroepen is 
dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag verbleven aan Peeter Peeters voor de 
som van drie honderd en zes en veertig guldens en zestig verdieren. En den derde koop 
insgelijks als de vorige opgeroepen tot finale verkoop is dezelfde met 1ste, 2de en 3de stokslag 
absoluut verbleven aan Joseph Meir voor de som van negen honderd en veertig guldens en 
negentien verdieren. Ter presentie van Peeter Daems en Jan Baptist Leirs als getuigen.  
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Akte N°         26 juli 1797 (8 Thermidor jaar 5) 
 
Conditie op dewelke Joannes Baptist Breugelmans cum suis als erfgenaam en kinderen 
van wijlen Joannes Baptist Breugelmans en Maria Bruijnseels zullen verkopen de 
nabeschreven meubilaire goederen … aardewerk, boterpot, schotels, stoop etc. 
 
Kopers waren o. a. Jan Baptist Breugelmans, Franciscus Dillen, Hendrick Mols, Andries 
Leijsen, Jan Jacobs, Cornelius Van Den Broeck, Jan Baptist Sprengers, Peeter 
Raedemaeckers, Peeter Van Echelpoel ... en meer anderen. 
 
Aldus verkocht binnen het dorp van Vorselaar deze achtste Thermidor vijfde jaar, present 
Anthoon Mols en Joseph Oniaerts. Ondertekend door: Jan Breugelmans, Cornelis Van 
den Broeck, Maria Breugelmans. 
 
Akte N°         29 juli 1797 (11 Thermidor jaar 5) 
 
Conditie achtervolgens dewelke Peeter Delen in kwaliteit als voogd over en van de wezen 
wijlen Franciscus Van Elst en Wilhelmina Delen gehuwden waren binnen het dorp van 
Vorselaar, ter presentie van getuigen nagenoemd zal verkopen het nabeschreven koren 
staande ten velde.  
 
Kopers waren o. a. Franciscus Dillen, Henrick Verreijsen, Franciscus Vekemans, Henricus 
Dillen, Jacob Van Opstal, Adriaen Van Den Broeck, Peeter Van Sant borg Peeter Melis, 
Martinus Van Den Eeden, Jan Hendrickx. Aangeboden en verkocht in totaal 43 kopen. 
 
Aldus verkocht binnen het dorp van Vorselaar ten gehuchte “ den niemands hoek “ dezen 
elfde Thermidor vijfde jaar. Present Josephus Oniaerts en Joannes Baptist Van Der Vucht 
als getuigen.  
 
Akte N°         29 juli 1797 (11 Thermidor jaar 5) 
 
Condities en voorwaarden op en achtervolgens dewelke Anna Maria De Vuijst in huwelijk 
met Jacobus Van Alen op heden den 11de Thermidor 5de jaar, publiekelijk zal verkopen 
zeker perceel erve gelegen alhier tot Herenthout, hierna in zijn grootte en aanpalenden te 
specifieren. 
 
In conformiteit der voorstaande condities en degene volgende werd te koop gesteld zeker 
perceel erve genaamd “ het luttenvelt “ gelegen alhier tot Herenthout, groot salvo justo vier 
honderd roeden. Palende oost de voorhene abdij van Sinte Bernaerts, zuid Adriaen Heijlen, 
west de goederen van het Capittel van Camerijk en noord de erfgenamen Mangelschots. 
Heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Jan Baptist Heijlen voor de som van 
twaalf honderd en zestig guldens en verklaarde daarop te stellen vijftig verdieren en 
verklaarde den handslag te hebben genomen als command van Franciscus Prims, ter 
presentie van Egidius Patheet en Peeter Hasendonckx als getuigen ten deze aanzocht, 
mede comparerende dezelfde Franciscus Prims die de voorzegde koop is abonerende.  
 
Op heden den 18de Thermidor vijfde jaar (5 augustus 1797) het voorzegde perceel 
andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde tot absolute verkoping is hetzelfde met het 
geven van 1ste, 2de en 3de stokslag zonder verdere verhoging verbleven aan Joannes 
Franciscus Prims voor de som van twaalf honderd en zestig guldens en vijftig verdieren. 
Present Egidius Patheet en Adriaen Van Looij als getuigen ten deze aanzocht.  
 
De ondergeschrevenen bekenden mits deze ontvangen te hebben van Franciscus Prims de 
som van dertien honderd en twee en veertig guldens vijftien stuivers, zo nochtans dat 
daaronder begrepen is de gene van twee honderd en vijftig guldens die hij tot egalisatie der 
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kavels moeten suplieren, mitsgaders twee honderd twee en twintig guldens en negen 
stuivers die de gemelde Franciscus Priems voor de ondergetekende ingevolge vereffening 
ten deze mede aan de ondergeschreven afgegeven heeft betaald aan de secretaris De 
Vries diende dus deze voor volle voldoening van de koopsom hiervoor gemeld. Actum 16 
augustus 1797, present Adriaen Van Looij en Peeter Haesenbdonckx als getuigen.  
 
Akte N°         31 juli 1797 (13 Thermidor jaar 5) 
 
Compareerden Franciscus Prims ingezetene van Grobbendonk, Anna Barbara Prims ten 
deze bijgestaan van Jan Franciscus Engels haar man en voogd, ingezetenen van Bouwel, 
Anna Maria De Vuijst in huwelijk met Jacobus Van Alen en van dezelfde bijgestaan zo in 
haar eigen naam als moeder en voogdes over haar twee minderjarige kinderen verwekt met 
Joannes Eijkmans inwoners van Lier. Item en tot slot Adriane De Vuijst bijgestaan van 
Peeter Haeseldonckx 5 haar man en voogd, inwoners van Olen. Allen erfgenamen van 
wijlen Jan Heijlen, Joanna Elisabeth Heijlen, Maria Anna Heijlen en Catharina Heijlen, 
welke comparanten op aggregatie van degene des rakende verklaarden na voorgaande 
schattingen van mannen des verstande gedeeld hebben in vier egale parten en kavels der 
nabeschreven goederen en dat bij blinde loting en trekken van biljetten op de volgende 
manieren. 
 
De eerste kavel bevallen aan Anna Barbara Prims bijgestaan als voorzegt, zeker perceel 
beemd gelegen in het dorp van Herenthout, groot salvo justo een bunder. Palende oost 
Adriaen Heijlen, zuid de vierde kavel, west Merten Van Nuten pastoor tot Niel en noord Jan 
Baptist Valentijns en moet deze kavel opleggen aan de vierde kavel de som van drie 
honderd guldens courant. 
 
De tweede kavel is bij voorkennis bevallen aan Anna Maria De Vuijst in huwelijk met 
Jacobus Van Alen, zo voor haar als voor haar kinderen van het eerste bedde en bestaande 
in een perceel erve genaamd “ het luttervelt “ gelegen tot Herenthout, groot salvo justo 
vierhonderd roeden. Palende oost de voorhene abdij van Sinte Bernaerts, zuid Adriaen 
Heijlen, west de goederen van het Capittel van Kamerijk en noord de erfgenamen 
Mangelschots en moet deze kavel opleggen aan de vierde kavel de som van twee honderd 
en vijftig guldens courant eens. 
 
De derde kavel bestaande in een perceel erve gelegen tot Oosthoven onder Herenthout, 
groot drie zillen is bij loting bevallen aan Adriana De Vuijst in huwelijk met Peeter 
Haeseldonckx en moet dezelfde afleggen aan de vierde kavel een som van honderd en 
vijftig guldens. 
 
En tot slot de vierde kavel bestaande in een perceel heide en bos insgelijks gelegen tot 
Herenthout, groot salvo justo vier honderd roeden. Palendse oost de weduwe Fontijn, zuid 
de goederen van het gewezen Facons klooster, west den heer van Reijnegom en noord de 
eerste kavel en is bij loting bevallen aan Franciscus Prims en moet deze kavel in totaal 
trekken zeven honderd guldens van de andere kavels. 
 
Akte N°        27 augustus 1797 (10 Fructidor jaar 5) 
 
Op heden den 27ste augustus 1797 (10 Fructidor 5de jaar) voor mij notaris en in presentie van 
getuigen nagenoemd compareerde Egidius Goossens bejaarde jongman, ingezetene van 
Oosterwijk jurisdictie van Tongerlo, welke comparant verklaarde met warme hand bij gift 
onder levenden gegeven en afgestaan te hebben in volle eigendom aan en ten behoeve van 
Amandus Verstappen ook ingezetene van Oosterwijk, present en de nabeschreven gift 

 
5 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Norbertus Haseldonckx x Adriana De Vuijst, nr. 1008, 
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accepterende van zeker perceel erve tot Oosterwijk gelegen, groot drie zillen en genaamd  
“ de roos “, palende oost den acceptant in deze cum suis, zuid en west Ferdinand Goossens 
en noord Joseph Verstappen.  
 
Item een perceel zowel heide als bos als land, genaamd “ de keteleire heide “ gelegen aan 
de straat van Olen op Oosterwijk. Oost dezelfde straat, zuid de notaris Eg. Oniaerts 
erfgenamen, west Peeter Meir en noord Jan Nijs. Item een perceel land tegenover hetgene 
voorzegt gelegen. Palende oost de kinderen Jan Verwimp, zuid de H. Geest Tafel van Olen, 
west zijn eigendom met een heide en noord den notaris Oniaerts erfgenamen. Tot slot de 
voorzegde heide. Palende oost aan het voorzegde perceel erve, west de straat op 
Oosterwijk en noord Jan Nijs.  
 
Deze gifte gedaan op last dat den acceptant gedurende het leven van de comparant jaarlijks 
zal moeten betalen een som van zeven pistolen of drie en zeventig guldens en tien stuivers 
Brabants courant en verder aan hem comparant gedurende zijn leven ook zal moeten geven 
logies, kost en drank ook aan deze zijn vrouw. Dat den acceptant na de dood van den 
donant ten zijne uitvaart zal moeten betalen drie tonnen Disters bier en stuiverse koeken. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts en Peeter 
Vermeerbergen als getuigen ten deze verzocht.  
 
Akte N°        9 september 1797 (23 Fructidor jaar 5) 
 
Den ondergeschreven Jan Bleirinckx ingezetene der gemeente van Olen constituteerde 
zich mits deze den notaris J. F. Oniaerts om zich te vervoegen aan den persoon van Jan 
Wouters pachter en ingezetene van Olen ten gehuchte van Schaatsbergen en aan dezelfde 
zijn kwaliteit als notaris te doen de opzegging van huis, hof en verdere edifitien met de 
aangelegen erven die dezelfde van den ondergeschreven in huur is gebruikende met 
notificatie dat hij al hetgene verder zal heben te abandonneren en laten keren, te weten het 
huis met hof tegen half maart en de landerijen tegens half oogst eerstkomende. 
 
Op heden den 13de september 1797 (27 fructidor 5de jaar) heb ik notaris de behoorlijke 
gepatenteert ter presentie van Christiaen Cools en Adriaen Wouters mij begeven aan en 
beneffens den persoon van Jan Wouters en aan hem na prelecture van de voorstaande 
commissie gedaan de opzegging, daarbij gemeld de afvraging daarin vervat, welke Jan 
Wouters mij voor antwoord heeft gegeven dat hij de opzegging aannam ‘ ingeval hij moeste ‘ 
en na protestatie van mij notaris als in commissie gedaan, geantwoord dat hij de opzegging 
accepteerde en dat den eigenaar met zijn huis en erve konde doen hetgeen hij wilde, diende 
dit voor mij als relaas. 
 
Akte N°        13 september 1797 (27 Fructidor jaar 5) 
 
De ondergeschreven Guilliam Engelen pachter en ingezetene der gemeente Noorderwijk 
constitueerde mits deze den notaris Oniaerts om zich te vervoegen aan Franciscus Dries 
ingezetenen en pachter tot Grees onder Herentals en aan dezelfde in kwaliteit van notaris 
opzegging te doen van zeker huis met hof en verdere edificien, mitsgaders van al hetgene 
van den ondergeschrevene in huur is hebbende om dit alles te abandonneren en te laten 
varen, te weten het huis en hof alsook de weiden, driessen en beemden te half maart 
eerstkomende en de landerijen te half oogst daarna. 
 
Op heden den 13de september 1797 heb ik ondergeschreven notaris behoorlijk gepatenteert 
ter presentie van Hendrick Peeters en Jan Baptist Peeters mij vervoegd aan den persoon 
van Franciscus Dries en aan dezelfde commissie gedaan der opzegging en of hij dezelfde 
was accepterende heeft geantwoord “ dat neen “ en hebbe alvolgens dezelfde geprotesteerd 
als in de voorschreven commissie, dienende dit van mijn relaas.  
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Akte N°        14 september 1797 (28 Fructidor jaar 5) 
 
Den ondergeschreven constitueerde mits deze de notaris Oniaerts om zich te vervoegen 
benevens den persoon van Adriaen Heijlen ingezetene onder Noorderwijk en pachter 
aldaar, ten einde van aan dezelfde de opzegging te doen van zeker perceel erve tot 
Plassendonck onder Noorderwijk gelegen en bij dezelfde Adriaen Heijlen in huur. Palende 
oost de straat, zuid Jan Verswijvel, west Jan Heijlen en noord Jan Van Rompaij, om 
hetzelfde perceel te laten varen tegen half oogst eerstkomende. 
 
Op heden den 14de september 1797, 28 fructidor 5de jaar heb ik notaris behoorlijk 
gepatenteert en mij vervoegd aan den persoon van Adriaen Heijlen en aan hem de 
voorzegde commissie gedaan der opzegging, welke hij heeft geaccepteerd en verklaarde te 
abandonneren tegen half oogst eerstkomende. 
 
Akte N°        9 september 1797 (23 Fructidor jaar 5) 
 
De ondergeschrevene Barbara Smets inwoonster der gemeente van Tongerlo constitueerde 
zich mits deze de notaris Oniaerts om zich te vervoegen aan de persoon van Gommarus 
Peeters ook ingezetene van Tongerlo en pachter aldaar om aan hem opzegging van huis en 
verdere edifitien, mitsgaders van de landerijen, weiden, beemden en heiden en driessen en 
van al hetgeen hij van de ondergeschrevene in huur heeft, met te abandonneren en laten 
varen te weten het huis en hetgene tot voorlijf gerekend werd tegen half maart eerstkomende 
en de landerijen tegen half oogst daarna. Present J. Fr. Wuijts en Jan B. Verheijen als 
getuigen ten deze. 
 
Op heden datum als voor heb ik mij notaris gepatenteerd ter presentie van gemelde getuigen 
en mij vervoegd aan den persoon van Gommarus Peeters en aan hem de voorstaande 
commissie gedaan der opzegging welke hierbij werd geaccepteerd en geantwoord ja … 
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Akte N°        30 oktober 1797 (9 Brumaire jaar 6) 
 
Op heden den 9de Brumaire 6de jaar der Franse Republiek voor mij notaris gepatenteerd 
binnen Olen en in presentie der nagenoemde getuigen, compareerden Anthoon Franciscus 
Janssens en Maria Elisabeth Janssens landbouwster, gehuwden en ingezetenen van het 
dorp van Lille. De comparanten voledig in gebruik van hun verstand en zinnen … om te 
voorkomen alle kwesties en geschillen welke na hun dood zouden kunnen onstaan tussen 
hun natalendheid en tot dien in aandacht nemende dat den eerste comparant weinig tot hun 
gemeenschappelijke have heeft meegebracht en dat den tweede comparant met wijlen haar 
eerste man Geeraerd Van Mechelen enige immeubele goederen gecompenseert heeft … 
verklaarde onderling gemaakt en besloten te hebben op te maken volgend contract te weten: 
 
Ingeval den eersten comparant aflijvig komt te worden voor de tweede Maria Elisabeth 
Janssens zijn vrouw, voor haar en haar erfgenamen in volle eigendom zal behouden de 
gehele have tussen de comparanten gemeen en de natuurlijke haave, betalende aan de 
erfgenamen van den eerste comparant de som van honderd guldens eens. Ingeval de 
tweede comparant voor de den eerste comparant haar man kwam te overlijden zal de 
gemeenschappelijke haave geheel blijven aan de erfgenamen van de tweede comparant 
daaronder ook begrepen de voorgeroerde ongegoede goederen staande ten eerste huwelijk 
geconkwisteerd mits dat in dat geval dezelfde erfgenamen aan den eersten comparant 
betalen de som van zeven honderd guldens eens, zonder dat den eersten comparant enige 
touchte aan de goederen van tweede comparant zouden kunnen pretenderen. 
 
Alzo de comparanten gezamenlijk als in hun huwelijk geconkwisteerd zijn bezittende 
onverdeeld met anderen een perceel moerbeemd verklaren zij mits deze dat men aan de 
voorschreven eerste comparant zal moeten aftellen de som van zeven en vijftig guldens en 
tien stuivers, waarvoor de tweede comparant zal behouden voor haar het voorzegde gemeen 
part en deel in de moerbeemd. Aldus gedaan ten huize der comparanten binnen Lille, ter 
presentie van Peeter Vingerhoets en Franciscus Mattheusen, geburen als getuigen ten deze 
aanzocht.  
 
Akte N°       26 september 1797 (5 Vendémiaire jaar 6) 
 
Sterk beschadigde akte. Den eersten notaris ten deze aan … om zich uit den naam van den 
… der stad Herentals te vervoegen ... den persoon van Adrianus Bulkens … benevens zijn 
vrouw en aan hun in zijn voorzegde kwaliteit te doen de opzegging van zeker huis, land 
…die dezelfde Adrianus Bulkens in huur heeft. Het huis tegen half maart en de landerijen 
half oogst eerstkomende …. 
 
Op heden den 6de Vendémiaire 6de jaar heb ik notaris binnen Olen, gepatenteerd en mij 
vervoegd ter presentie van Jan Torfs ingezetene binnen Herentals en dezelfde zijn zoon 
met naam Jan Torfs aan den persoon van Adriaen Bulkens ten woonhuize en aan deze 
commissie gemeld … 
 
Akte N°        5 oktober 1797 (14 Vendémiaire jaar 6) 
 
Sterk beschadigde akte. Conditie achtervolgens welke Franciscus Van Opstal inwoner van 
Oostmalle zo in eigen naam als in kwaliteit van aangestelde voogd, blijkens proces verbaal 
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voor Jaques De Grave vrederechter van het kanton van Haasdonk, departement van 
Schelde dito tweede complementaire dag van het vijfde jaar alhier over en van de wezen van 
Maria Catharina Van Opstal overleden tot Burcht kanton voorschreven, daar alsnog vader 
van leeft Joannes Van Deuren en Jan Caers inwoner van Kasterlee ook in kwaliteit van 
voogd van de enige wees wijlen Peeter Van Opstal en Elisabeth Caers, den voorschreven 
momber geautoriseerd bij het vredegerecht van het kanton Gierle als doende de functie van 
de vrederechter van het kanton Herentals. Ook blijkens proces verbaal daarvan zijnde 
gepasseerd in dato drie Vendémiaire zesde jaar, ondertekent Vendelmans juge de paix.  
 
Volgen de verkoopsvoorwaarden ... Dat men de nabeschreven goederen zal verkopen in 
guldens … 
 
In conformiteit als voor werd alsnog te koop gesteld zeker perceel land en dries, genaamd  
“ het waterblok “ groot omtrent een bunder. Palende oost den dijk en Jan Van Noten, west 
een straatje, zuid de rivier de Aa en noord Joseph Valentijns. Heeft daarvan den handslag 
ontvangen Fredericus Coolvonders voor de som van negen honderd guldens en stelde 
hierop vijf en twintig verdieren. Op heden den veertiende Vendémiaire zesde jaar het 
voorschreven perceel land door mij notaris andermaal opgeroepen zijnde, is hetzelfde met 
het geven van eerste, tweede en derde stokslag absoluut en zonder verdere verhoging 
verbleven aan Fredericus Coolvonders. Aldus absolutelijk verkocht en deze conditie met 
de stokslag gesloten op datum als voorschreven, ter presentie van Joannes Baptista Van 
Der Vucht en Jacobus Van Opstal (ook ondertekend Gaspaar Bosschaerts). 
 
Akte N°       29 september 1797 (8 Vendémiaire jaar 6) 
 
Den eersten notaris ten deze aanzocht zal zich uit den naam van de ondergeschreven 
begeven aan den persoon van Jan Baptist Van Hout, pachter tot Hezewijk onder Olen en 
aan dezelfde de opzegging der huur van huizinge en verdere edificien met den hof, ook van 
de landerijen, weiden en erven die de voorschreven Jan Baptist Van Hout van de 
ondergetekende in huur hadt en dat tegen half maart. Actum Herentals 29 september 1797. 
 
Op heden den 30ste september 1797 heb ik ondergeschreven notaris gepatenteerd binnnen 
Olen residerende ter presentie van Henricus Van Dijck en Martinus Goris mij vervoegd 
aan de persoon van Jan Baptist Van Hout ten zijne woonhuis tot Hezewijk en aan hem na 
prelabele commissie gedaan de opzegging, gemeld met protest. 
 
Akte N°        28 oktober 1797 (7 Brumaire jaar 6) 
 
Ik vind me belast met een garnizoen van 2 gendarmes op bevel van burger Rens ontvanger 
van de nationale domeinen voor de betaling van zijn molen ... Voor mij ondergetekende 
notaris commisie gedaan in presentie van de inwoners E. Van Genechten en ... De 
Landsheer ... heb ik me begeven naar heer Rens (ontvanger van de domeinen en de 
registratie tot Geel) ... 
 
Akte N°        7 november 1797 (17 Brumaire jaar 6)  
 
Voor mij Jean Francois Oniaerts notoire publice met getuigen na genoemd compareerde 
Adriaen Franciscus Heijlen, oud molenaar van Hezewijk, die volgende verklaring doet … 
Gedaan en gepasseerd te Oolen, present Jean De Kepper en Jean Baptiste Leirs 
 
Akte N°        17 november 1797 (27 Brumaire jaar 6) 
 
Conditie en voorwaarden op en achtervolgens de welke den burger Anselmus Thoelen 
onderpastoor alhier tot Lichtaart op heden den 27ste Brumaire 6de jaar der Franse Republiek 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 239 

zal te koop presenteren de na te specifieren percelen erven en bos en dat door mij J. Fr. 
Oniaerts. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... 
 
In conformiteit van de voorzegde condities en degene volgende werd voor eerst te koop 
gesteld zeker een perceel zowel land als bos, groot in het geheel omtrent de drie zillen 
gelegen alhier in de akkers, genaamd “ den veckens akker “. Palende oost Peeter 
Vermeulen, zuid de gemeente alhier, west Hendrick Peeters Lambertussone en noord 
Henrick Peeters erfgenamen. Heeft daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen 
Jan Baptist Peetermans voor de som van honderd en tachtig guldens en verklaarde daarop 
te stellen vijftien verdieren. Depost stelde dezelfde alnog vijf verdieren. 
 
Ten tweede is te koop gesteld zeker perceel erve genaamd “ den smul “ of “ kattehaeg “ 
gelegen in de Kattehaegen. Groot salvo justo twee honderd roeden. Palende oost Jan Meus 
zuid Peeter Vermeulen, west Peeter Franciscus Van Pelt erfgenamen en noord Jan 
Verlinden kinderen. Heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Baptist Peetermans voor 
de som van twee honderd tachtig guldens en verklaarde daarop te stellen dertig verdieren. 
 
Ten derde werd te koop gesteld zeker een perceel schaarbos, groot salvo justo honderd 
roeden, gelegen alhier. Oost Henrick Wagemans, zuid “ de gemijne heijde “, west de 
kinderen Jan Stijnen en noord dezelfde. Heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Baptist 
Naepen voor de som van zeventig guldens en verklaarde daarop te stellen tien verdieren. 
 
Ten vierde werd er te koop gesteld een perceel beemd, gelegen in “ het Lichtaerts broeck “ 
groot salvo justo honderd roeden. Palende oost Sebastiaen Vekemans, west de weduwe 
Van De Schoor, zuid Peeter Camphorts en noord Peeter Peeters Jan Baptist zone. Heeft 
daarvan den handslag ontvangen Maria Theresia De Swert voor de som honderd en tachtig 
guldens en verklaarde daarop te stellen tien verdieren. 
 
Ten vijfde werd te koop gesteld zeker perceel bos en heide gelegen alhier onder Lichtaart op 
“ de rielheijde “ groot salvo justo honderd en zestig roeden. Palende oost Cornelis Van Dael 
kinderen, zuid de baan van Tielen op Kasterlee, west de gemeente heide en noord Adriaen 
Van Gorp. Heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Leijsen voor de som van vijf en 
dertig guldens en verklaarde daarop te stellen tien verdieren. Aldus provisioneel verkocht ten 
dage voorschreven, ter presentie van F. Vervekken en Adriaen Fr. Peeters als getuigen. 
Gedurende het schrijven stelde Jan Leijsen alsnog tien verdieren.  
 
Op heden den 21ste november 1779 den eerste koop andermaal door mij notaris opgeroepen 
zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut en 
zonder verder verhoging verbleven aan Jan Baptist Peetermans. Dezelfde dag den tweede 
koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het 
geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut en zonder verder verhoging verbeleven aan Jan 
Baptist Peetermans. Ten dage voorzegt den derde koop andermaal door mij notaris 
opgeroepen zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag 
absoluut en zonder verder verhoging verbeleven aan Jan Baptist Naepen. Den vierde koop 
andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven 
van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut en zonder verder verhoging verbeleven aan Maria 
Theresia De Swert. Den vijfden koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde tot 
finale verkoop is dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut en zonder 
verder verhoging verbeleven aan Jan Baptist Lijsen. 
 
Aldus publiekelijk en absoluut verkocht naar voorgaande publikatie en condities met de 
stokslag, ter presentie van Franciscus Vervecken en Adriaen Franciscus Peeters als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N°        16 november 1797 (26 Brumaire jaar 6) 
 
Condities en voorwaarden op dewelke Adriaen Janssens handwerker en weduwnaar wijlen 
Elisabeth Van Castel ingezetenen van Olen op heden den 26ste Brumaire 6de jaar zal 
verkopen de na te specifieren meubilaire effecten en dat door mij notaris. Volgen de 
verkoopsvoorwaarden: ... betalen in wisselgeld … aanstellen borg … 
 
En is geprocedeert na voorlezing der voorzegde conditie tot verkoop als volgt: o. a. 
aardewerk, 2 porcelijne pottekes, flessen en pottekes, lampen, eijseren ketel, aerde kruijk, 
gelijsenwerk, manden, the tassen, 2 tinnen schotels, hangijzer, boonenpot, schoenen, 
boonstaken, … etc.  
 
Aldus publiekelijk verkocht en bevonden in contante penningen de som van zeven en dertig 
guldens vijftien stuivers drie oorden dewelke besteed door Jan Baptist Janssens en 
hetgene betaald aan Marten Goris maakt te samen de som van drie en veertig guldens, elf 
stuivers drie oorden, welke door verkopers zijn opgetrokken. Present Jan Baptist Janssens 
en Marten Cuijpers.  
 
Akte N°        16 november 1797 (26 Brumaire jaar 6) 
 
Op heden den 7de Frimaire 6de jaar, voor mij notaris en in presentie van getuigen nagenoemd 
compareerde Jan Franciscus Janssens Peeterssone landbouwer tot Herentals, bejaarde 
jongeman, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Anna Catharina Janssens, 
Maria Christina Janssens en Anna Clara Janssens zijn zusters, present en de 
nabeschreven koop accepterende van te weten zijn onverdeelde part en deel hetgene hem 
is competerende in de goederen zo haafelijke als erfelijke die zij samen in bezit hadden. 
Gelegen en gestaan tot Herentals en dat om en mits een som van twee honderd guldens 
Brabants courant en beloofde verder geen recht van eigendom meer te hebben of te 
behouden. Aldus verkocht op datum als boven, ter presentie van Hendrick Menten en 
Henricus Goor, beiden als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°        2 november 1797 (12 Brumaire jaar 6) 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Peeter Peeters cum suis op heden den 2de 
november 1797 zal verkopen verschillende kopen eiken bomen die in het verkopen zullen 
aangewezen worden door mij notaris. Dezelfde bomen worden verkocht on wisselgeld, 
kopers zullen de bomen en hout daarvan deel makende moeten amoveren van den grond 
voor half maart eerstkomende … 
 
1ste koop 1 boom Peter Verbeuken Herentals, borg Henr. Schoor   20 – 10  
2de koop 1 boom notaris Oniaerts        6 – 10  
3de koop, 2 elsen bomen, Henrick Van Den Schoor      2 – 5  
4de koop, idem, Henrick Van De Brande, borg Charles Van Herck  4 – 2  
5de koop, idem, Charel Van Herck, borg Van De Brande     6 – 5  
 
Verdere kopers waren Jan Torfs van Herentals met borg Godefr. Meeus, Henrick Van De 
Schoor, Jan Baptist Van Peer (Geel) borg Jan Leijsen, Geerard Jacobs Poederlee, Antoine 
Garoise, Josephus Bruijnas Lichtaart borg Embrechs … 
 
Aldus publiekelijk verkocht op datum als boven, ter presentie van H. Vervekken en Jan 
Baptist Meeus als getuigen ten deze aanzocht.  
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Akte N°         16 maart 1798 (27 Ventôse jaar 6) 
 
Conditie en voorwaarde op de welke Peeter Vleugels inwoner van Meerhout en landbouwer 
aldaar, Norbertus Vleugels weduwnaar wijlen Maria Stijnen voor zoveel nodig bijgestaan 
van Peeter Vleugels voorschreven en Michiel Stijnen inwoner van Geel beide als voogden 
over de wezen van de voorzegde Norbertus Vleugels inwoner en landbouwer tot Oevel, 
Dimhna Vleugels weduwe wijlen Peeter Doos op aggregaie van degene des rakende 
Marten Vleugels inwoner van Zoerle Westerlo en landbouwer aldaar, Maria Catharina 
Vleugels ten einde nabeschreven geautoriseerd en bijgestaan van Theodoor Sterckx haar 
man en tot slot Guilliaem Vleugels inwoner en landbouwer tot Oevel, allen erfgenamen 
wijlen Jan Vleugels op heden den 16de maart 1798 door mij notaris behoorlijk gepatenteert 
en ter presentie van getuigen na te noemen publiekelijk zullen verkopen de goederen hierna 
te specifieren. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... 
 
Specificatie van de eerste koop, zeker huis met verdere gebouwen annex hof en binnenblok 
groot twee honderd roeden salvo justo. Palende oost de straat, zuid Jan Van Olmen, west en 
noord de erfgenamen Maria Catharina Sijen. De verkopers reserveerden de bomen aan het 
huis staande zowel eiken als andere bomen gelijk ook het schaarhout. 
 
Tweede koop, een huis, stal schuur, hof en binneblok, groot drie en een halve zille gestaan 
en gelegen alhier tot Oevel aan “ de schrans “. Oost Jan Sijen kinderen, zuid Guilliam 
Verachtert, west Jan Marten Heijlen en noord de straat. Reserveerden de verkopers de 
bomen om dezelfde te verkopen. Heeft hiervan na langdurige roepen den handslag 
ontvangen Henrick Van De Perre inwoner van Oevel voor de som van zes honderd vijf en 
dertig guldens en verklaarde daarop te stellen vijf en dertig verdieren.  
 
Derde koop een perceel land, groot anderhalve zille, gelegen als het vorige. Palende oost de 
baan, zuid verkopers erve, west dezelfde en noord het straatje. Heeft daarvan den handslag 
ontvangen Jan De Win voor de som van honderd en vijftig guldens en verklaarde daarop te 
stellen vijftien verdieren.  
 
Vierde koop een perceel erve genaamd “ den dimpel “ groot een oud bunder. Oost en zuid 
de verkopers, west de erfgenamen Jan Marten Heijlen en noord het straatje. Heeft daarvan 
na langdurige roepen den handslag ontvangen Marten Vleugels voor de som van 
vierhonderd vijf en vijftig guldens en verklaarde daarop vijf en twintig verdieren te stellen.  
 
Een gedeelte van de vijfde koop zowel land als dries genaamd “ den dries “ groot omtrent 
de vier zillen te scheiden en door te gaan op het spoor van den oosten naar den westen 
palende dit deel oost de baan, zuid het wederdeel op de helft van het spoor en noord de 
voorgande koop “ den dimpel “ en west Maria Sijen erfgenamen. Heeft daarvan den 
handslag ontvangen Peeter Wolfs voor de som van drie honderd en vijf en dertig guldens en 
verklaarde daarop te stellen vijf en twintig verdieren. 
 
Zesde koop het wederdeel van de voorzegde koop. Palende oost de baan, zuid de begijn 
Sijen, west Henrick Van De Perre en noord de voorgaande koop. Heeft hiervan den 
handslag ontvangen Peeter Wolfs voor de som van twee honderd vijf en veertig guldens en 
verklaarde daarop te stellen vijftien verdieren. 
 
Zevende koop, een perceel erve genaamd “ de klinkers “ groot twee honderd en vijftig 
roeden gelegen onder Tongerlo. Palende oost de goederen der abdij van Tongerlo, zuid de 
straat west en noord de goederen Kivithoeve. Heeft daarvan den handslag ontvangen Jan 
De Win voor de som van twee honderd guldens en verklaarde daarop te stellen vijftien 
verdieren. 
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Achtste koop, een perceel zowel weide als heide gelegen onder Tongerlo, genaamd “ de 
p…? “ groot twee honderd roeden. Oost de goederen der abdij, zuid de goederen van de 
Kiwithoeve, west Marten Van Castel en noord Jan Baelens. Heeft daarvan den handslag 
ontvangen Franciscus Boeckx voor de som van vijf en negentig guldens en verklaarde 
daarop te stellen vijf verdieren. 
 
Negende koop, zowel land als weide, groot drie zillen gelegen onder Oevel genaamd “ de 
schoutensheide “. Palende oost de abdij van Tongerlo goederen, zuid Peeter Smets 
erfgenamen, west Maria Sijen erfgenamenen noord Peeter Smets. Heeft daarvan den 
handslag ontvangen Jan Smets voor de som van drie honderd en tien guldens en 
verklaarde daarop te stellen vijftien verdieren. 
 
Tiende koop, een perceel hooiwas in “ ’t gelen broeck “ groot salvo justo een zille. Palende 
oost den drossaard van Geel, zuid ... (leeg), west ... (leeg) en noord Maria Elisabeth 
Janssens. Heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Smets voor de som van vijf en zestig 
guldens en verklaarde daarop te stellen vijf verdieren. 
 
Van den eerste koop hiervoor gepresenteert en niet verkocht heeft na oproeping andermaal 
gedaan den handslag ontvangen Marten Vleugels voor de som van twee honderd en twintig 
guldens en stelde daarop vijftien verdieren.  
 
Elfde koop, een perceel weide genaamd “ het klijn weiken “ groot honderd roeden gelegen 
op “ de hese “ onder Oevel. Oost Jan Van Olmen, zuid de verkopers, west Peeter Heijlen en 
noord de erfgenamen Maria Catharina Sijen. Heeft daarvan den handslag ontvangen Marten 
Vleugels voor de som van vijf en tachtig guldens en stelde daarop vijf verdieren. 
 
Twaalfde koop een perceel erve zowel land als weide, groot twee honderd roeden, genaamd 
“ het donderblok “. Oost Jan Van Olmen, zuid Franciscus Boeckx en anderen, west Jan 
Van Olmen en noord Peeter Heijlen. Heeft daarvan den handslag ontvangen Marten 
Vleugels voor de som van honderd en zeventig guldens en stelde daarop twintig verdieren.  
 
Dertiende koop, een perceel land genaamd “ de hijde “ groot 130 roeden, gelegen op “ de 
heze “ onder Oevel. Palende oost Peeter Van Olmen, zuid de straat, west de straat en noord 
Juffr. Van Den Eijnde. Heeft daarvan den handslag ontvangen Marten Vleugels voor de 
som van vijf en tachtig guldens en stelde daarop tien verdieren. 
 
Veertiende koop, een perceel erve genaamd “ den verloren kost “ groot 130 roeden, 
gelegen op “ de heze “ onder Oevel. Oost de straat, zuid Peeter Van Olmen, west en noord 
... (leeg). Heeft daarvan den handslag ontvangen Marten Vleugels voor de som van vijf en 
tachtig guldens en stelde daarop vijftien verdieren. 
 
Vijftiende koop, een perceel heide gelegen aan de molenberg onder Geel, groot 200 roeden. 
Palende oost de straat, zuid ... (leeg), west Kriekemans en noord den loop. Heeft daarvan 
den handslag ontvangen Marten Vleugels voor de som van veertig guldens en stelde 
daarop drie verdieren.  
 
Op de 5de koop stelde Peeter Wolfs alsnog vijf verdieren. Op de 6de koop verklaarde Marten 
Wolfs alsnog vijf verdieren bij te stellen. Op den 13de koop stelde Franciscus Keulemans 
alsnog tien verdieren. Aldus provisioneel verkocht, ter presentie van Guilliam Verachtert en 
Jan Baptist Verachtert als getuigen ten deze aanzocht. Dezelfde dag verklaarde Marten 
Vleugels op den 13de koop alsnog tien verdieren bij te stellen. Op de zevende koop stelde 
Henrick Keulemans ingekocht door Jan De Win alsnog vijf verdieren bij. Op heden 19de 
Ventôse 6de jaar, 19 maart 1798 compareerde Peeter Boeckx welke verklaarde op den 1ste 
koop het huis op “ de hees “ vijftien verdieren bij te stellen. 
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Op heden den 4de germinal 6de jaar den eersten koop andermaal door mij notaris opgroepen 
zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag en na het 
stellen van vijf verdieren door Peeter Boeckx en nog vijf door Marten Vleugels aan Marten 
Vleugels verbleven.  
 
Op heden den 4de germinal 6de jaar den tweede koop andermaal door mij notaris opgroepen 
zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag en na het 
stellen absolutelijk en zonder verhoging verbleven aan Hendrick Van De Perre. 
 
3de koop verbleven aan Guilliam Vleugels, voor de som van 150 gls. en 38 verdieren. 
4de koop verbleven aan Guilliam Vleugels, voor de som van 155 gls. en 29 verdieren. 
5de koop verbleven aan Peeter Wolfs, voor de som van 335 gls. en 30 verdieren 
6de koop verbleven aan Norbert Vleugels, voor de som van 245 gls. en 40 verdieren. 
7de koop verbleven aan Jan De Win (voor de helft) voor de som van 200 gls. en 20  
8ste koop verbleven aan Henrick Van De Perre, voor de som van 95 gls en 22 verd. 
9de koop verbleven aan Guilliam Smets, voor de som van 310 gls. en 65 verdieren.  
10de koop verbleven aan Marten Vleugels, voor de som van 65 gls. en 40 verdieren.  
11de koop verbleven aan Marten Vleugels, voor de som van 85 gls. en 5 verdieren.  
12de koop verbleven aan Marten Vleugels, voor de som van 170 gls. en 20 verdieren. 
13de koop verbleven aan Marten Vleugels, voor de som van 85 gls. en 30 verdieren. 
14de koop verbleven aan Marten Vleugels, voor de som van 85 gls. en 30 verdieren.  
15de koop verbleven aan Marten Vleugels, voor de som van 40 gls. en 30 verdieren. 
 
Aldus publieklijk en finaal verkocht, ter presentie van Guilliam Verachtert en Joannes Peeters 
als getuigen.  
 
De ondergeschrevenen allen erfgenamen wijlen Jan Vleugels bekenden mits deze uit 
handen van de kopers ontvangen te hebben de respectievelijke koopsommen, behoudelijk 
dat Marten Vleugels aan zijn koopsom gekort heeft de som van vijfhonderd en vijftig 
guldens waarvoor hij de rente op het verkochte goed staande ten behoeve van de H. 
Geesttafel van het begijnhof te Herentals ten zijne laste is nemende dienende deze voor 
kwitantie, present Guilliam Verachtert en Franciscus Verachtert.  
 
Akte N°          28 maart 1798 (8 Germinal jaar 6) 
 
Condities achtervolgens dewelke Adriaen Gijsels inwoner van het dorp van Vorselaar, door 
mij notaris behoorlijk gepatenteerd en ter presentie van getuigen nagenoemd, zal verkopen 
zijn na te beschrijven meubilaire effecten. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... Volgen de 
gepresenteerde goederen met hun kopers, mogelijke borg.  
 
Akte N°         29 maart 1798 (9 Germinal jaar 6)  
 
Op heden den 9de Germinal 6de jaar der republiek, voor mij J. Fr. Oniaerts en in presentie van 
getuigen nagenoemd compareerde Anna Elisabeth Heijlen laatste weduwe van wijlen 
Peeter Josephus Sijmens inwoonster van Tongerlo ter ene, Henrickus Sijmens broeder 
en enige erfgenaam van dezelfde Peeter Josephus Sijmens ook inwoner van Tongerlo ter 
andere zijde, welke comparanten verklaarden over de meubilaire nalatentheid van 
voorzegde Peeter Josephus Sijmens overeen gekomen te zijn op volgende manieren.  
 
Te weten dat de gehele meubilaire nalatendheid van dezelfde P. J. Sijmens in volle 
eigendom zal blijven aan de eerste comparante, daaronder begrepen al wat van natuurlijke 
have of meubel is, behoudens de klederen en het lijnwaad tot het lijve van den overledene 
gediend hebbende, welke zullen zijn ten behoeve van de tweede comaparant die mits deze 
verklaarde deze uit handen van de eerste comparante ontvangen te hebben. Dat integendeel 
de eerste comparant aan den tweeden comparant tussen heden en een half jaar zal betalen 
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de som van driehonderd guldens eens mede de gehele have welke tussen de eerste 
comparante en haar overleden man de tweede comparants broer gemeenschappelijk is 
geweest. Den tweede comparant ten deze zich sterkmakende voor zijn moeder, en 
verklaarden de comparanten de klederen en het lijnwaad hiervoor vermeld een waarde te 
hebben ter somme van vijf en twintig guldens.  
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de gemeente van Olen, ter presentie van de burgers H. 
Heijlen licentiaat in de medicijnen en Franciscus Nijers inwoners van Olen. 
 
Akte N°          10 april 1798 (21 Germinal jaar 6) 
 
Op heden den 21ste Germinal 6de jaar, voor mij J. Fr. Oniaerts publiek notaris ter presentie 
van getuigen nagenoemd compareerde Maria Anna Van Dijck, ongehuwde dochter en 
inwoonster van Vorselaar, welke comparante verklaarde verkocht te hebben aan Anna 
Maria De Vos weduwe wijlen Philip Louis Van Dijck in zijn leven koster en schoolmeester 
van Vorselaar, alhier present en de nabeschreven koop accepterende van te weten zekere 
rente of obligatie van tweeduizend guldens courant, staande ten laste van Peeter Janssens 
ook inwoner van het gemelde Vorselaar ten gehuchte van “ Vispluk “ brouwer aldaar 
croiserende jaarlijks tegen drie guldens, tien stuivers % en dat om en mits een som van 
duizend guldens courrant, welke comparante van de acceptante mits deze bekende 
ontvangen te hebben en daarover ten genoeg te wezen en voldaan …  
 
Op conditie dat de comparante transportante aan zich reserveerde gedurende haar leven het 
gehele revenue der voorzegde rente van twee duizend guldens en dat de acceptante en 
haar erfgenamen zullen gehouden zijn de juiste helft van den intrest jaarlijks te laten volgen 
aan Josephus Van Brussegem actueel bij de acceptente wonende en dat gedurende zijn 
leven. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Vorselaar, ter presentie van de burgers A. J. 
Oniaerts en Franciscus Verhaert inwoners van Vorselaar als getuigen. 
 
Akte N°         28 april 1798 (9 Floréal jaar 6) 
 
Op heden den 9de Floréal 6de jaar voor mij notaris en in presentie van getuigen nagenoemd, 
compareerde Guilliam Engelen inwoner der gemeente van Noorderwijk en landbouwer 
aldaar, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben, aan Hendrick Verbiest in huwelijk 
met Maria Catharina Verbiest inwoners van Olen, present en de volgende huur 
accepterende te weten zijn comparants huis met hof, stal en schuur gestaan en gelegen ten 
gehuchte van Grese bijvang van Herentals en tot dien drie differente percelen weide 
insgelijks gelegen onder Herentals, zo en gelijk het zelfde actueel in huur is bij Franciscus 
Dries, en dat voor de som van vier en zestig guldens jaarlijks en voor een termijn van drie 
jaar. 
 
Ten deze mede comparerende Adriaen Verbiest inwoner van Herentals ten gehuchte van  
“ Velthoven “ en landbouwer aldaar, welke verklaarde zich als borg te stellen voor de 
voorzegde huur. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie van Franciscus Heijns inwoner van 
Olen en Michiel Willems inwoner van Tongerlo als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°         28 april 1798 (9 Floréal jaar 6) 
 
Op heden den 9de Floréal 6de jaar, voor mij notaris en ter presentie van de getuigen 
nagenoemd, compareerden Adriaen Franciscus Heijns inwoner van Olen ten gehuchte van 
Schaatsbergen en landbouwer aldaar, welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan 
Henrick Verbiest in huwelijk met Maria Catharina Verbiest insgelijks inwoners van Olen, 
present en de huur accepterende, te weten van zes differente percelen, zowel land als weide 
gelegen onder Olen en Herentals. Samen groot omtrent tien zillen en een halve, zoals het 
actueel in huur is bij Franciscus Dries, zijnde deze huur gecontracteerd voor den termijn 
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van drie opeenvolgende jaren … en dit voor de som van tien guldens jaarlijks en twaalf 
veertelen en een halve koren of rogge insgelijks ten huize van den verhurder te voldoen. 
 
Ten deze medekomende en comparerende Adriaen Verbiest landbouwer tot Herentals die 
verklaarde zich als borg te stellen voor deze huur. Aldus gedaan binnen Olen, ter presentie 
van Guilliam Engelen inwoner van Noorderwijk en Michiel Willems inwoner van Tongerlo als 
getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°         30 juni 1798 (12 Messidor jaar 6) 
 
Den ondergeschreven Henrick Leirs inwoner van Noorderwijk en landbouwer aldaar 
constitueerde mits deze den notaris J. Fr. Oniaerts om zich te vervoegen aan en beneffens 
den persoon van Adriaen Heijlen, molenaar tot Hezewijk onder Olen om in zijn kwaliteit van 
notaris ter assistentie van twee getuigen opzegging te doen van huur van zeker perceel erve 
tot Hezewijk, genaamd “ de bunders “ groot salvo justo zes zillen en een halve door ditto 
Adriaen Heijlen in huur gebruikt wordende met notificatie dat hij hetzelfde perceel met 
stoppeltijde eerstkomende zal hebben te abandonneren en te laten varen. Ingeval van geen 
acceptatie zal ditto notaris protesteren van kosten en schade. 
 
Op heden den 12de Messidor 6de jaar heb ik notaris ter presentie van Marten Aerts en Henry 
Heijlen mij vervoegd aan en beneffens den persoon van Adriaen Heijlen molenaar, ten 
zijne huize en hem de opzegging gedaan en mij heeft geantwoord “ dat is wel “ … 
 
Akte N°         5 mei 1798 (16 Floréal jaar 6) 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Jan Torfs inwoner van Tongerlo en 
landbouwer aldaar naast de kinderen van wijlen Anna Catharina Torfs en Elisabeth Torfs 
op heden den 16de Floréal 6de jaar door mij notaris publiekelijk zullen presenteren te 
verkopen de goederen hierna gespecifieerd en achtergelaten en op hun verstorven bij de 
dood van Peeter Torfs overleden alhier tot Olen op de volgende condities:  
 
Dat men de naerbeschreven huijs en parcheelen erve zal verkoopen bij op ofte afroepen in 
brabants courant … etc. 
 
Eerste koop, zeker huis met annex hof en gronden van erve gestaan en gelegen alhier tot 
Olen, groot in het geheel omtrent de achttien roeden. Palende oost den Intendent Bosquet, 
zuid Jan Bellens, west de straat en noord Michiel Cools kinderen en Peeter De Keuster. De 
verkopers reserveerden de ingemaakte kast in de keuken ter zijde de schouw en de rekken 
boven de schouwplank. Heeft hiervan den handslag ontvangen Peeter Van Blaedel 6 voor 
de som van honderd vijf en zestig guldens en verklaarde daarop te stellen veertig verdieren.  
 
Tweede koop, zeker perceel erve genaamd “ het meermans “ gelegen alhier tot Olen groot 
salvo justo tachtig roeden. Palende oost Jan Torfs, zuid Merten Meir, west ... (leeg) en noord 
Philip De Vos. Heeft daarvan den handslag ontvangen Philip De Vos voor de som van vijf 
en zestig guldens en verklaarde daarop te stellen acht verdieren. 
  
Derde koop een perceel erve genaamd “ den meester Jan “ groot een half bunder. Palende 
oost Adriaen Van Goubergen, zuid Jan Verboven, west het straatje en noord Guilliam Smets 
en heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Verboven voor de som van honderd vijf en 
twintig guldens en verklaarde daarop te stellen vijf verdieren.  
 

 
6 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Van Bladel x Maria Cath. Van Lommel, nr. 2311, pag. 

464. 
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Den vierde koop een perceel gebroekt, gelegen op “ het slept “ salvo justo veertig roeden. 
Palende oost Adriaen Baeten, zuid P. M. Soeten, west Peeter De Bie en noord Peeter Van 
Blaedel. Heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Baptist Kneukelbergs voor de som 
van zeven en dertig guldens en verklaarde daarop te stellen vier verdieren.  
 
Op heden den 29ste Floréal 6de jaar den eerste koop andermaal door mij notaris opgeroepen 
zijnde is dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut verbleven aan Peeter 
Van Blaedel. Dezelfde dag den tweede koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde 
is dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut verbleven aan Philip De 
Vos. Den derde koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde met het 
geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut verbleven aan Jan Verboven. Den vierde koop 
andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde is dezelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de 
stokslag absoluut verbleven aan Jan Baptist Kneukelbergs.  
 
Aldus absolutelijk verkocht en deze condities met den stokslag gesloten, present Peeter 
Hasendonckx en Franciscus Peeters als getuigen. Mede ondertekend: Aldegonde Van 
Gool, Maria Elisabeth Van Gool, Maria Barbara Van Gool. 
 
Dezelfde dag, de bomen in deze koop gereserveerd opgeroepen zijnde, zijn dezelfde 
verkocht voor de som van drie guldens zeventien stuivers aan Peeter Haesendonckx.  
 
Akte N°         18 mei 1798 (29 Floréal jaar 6) 
 
Conditie en voorwaarden op de welke de kinderen en erfgenamen wijlen Geeraerd Verhaert 
en Clara Vermeulen, overleden alhier tot Vorselaar op heden den 29ste Floréal 6de jaar 
publiekelijk zullen verkopen de haafelijke effecten ten sterfhuize bevonden en dat door mij 
notaris. 
 
Volgt een lijst van goederen en kopers: o. a. Anna Cath. Verhaert, Jan Verhaert, Peeter Jan 
Geijsels, Michiel Bastiaens etc. Aldus verkocht present Jan Baptist Van Der Vucht en 
Cornelis Somers en de inhoud dezer voldaan aan de ondergeschrevene en heeft Jan 
Verhaert opgetrokken het part van Jan Baptist Verhaert zijn broer ter somme van twee en 
twintig guldens en tien stuivers … 
 
Akte N°         18 mei 1798 (29 Floréal jaar 6) 
 
Op heden den 29 ste Floréal 6de jaar voor mij notaris en in de presentie van getuigen 
nagenoemd, compareerden Peeter Verhaert, inwoner van Massenhoven kanton van 
Zandhoven en landbouwer aldaar, Jan Verhaert inwoner van Vorselaar en handwerker 
aldaar en Anna Catharina Verhaert ten deze bijgestaan van Peeter Lotten haar man 
insgelijks inwoner van Vorselaar en landbouwer aldaar. De voorzegde comparanten zich 
sterkmakende voor hun broeder Jan Baptist Verhaert welke de gemelde comparanten aan 
de ondergeschreven getuigen bekenden verkocht te hebben met open condities aan 
Cornelis Verlinden, present en de koop accepterende, te weten van zeker huisje met hof en 
gronde van erve, gestaan en gelegen alhier tot Vorselaar, groot salvo justo vijftig roeden. 
Palende oost de straat, zuid Peeter Jan Geijsels, west de straat en noord de gemeent heide 
en dat om en mits de som van zeven en negentig guldens courant. 
 
Dat kooper boven allen ’t gene voors jaerlijkx zal moeten betaelen te beginnen den eersten 
Germinal lestleden aan Cornelis Somers oft zijn actie hebbende, een som van drie guldens 
drij stuivers courant. De verkoopers reserveren vier fruitboomen in den hof om dezelve naer 
het rijsen van het sap te verplanten, de gemelde boomen geteekent en aen gewesen zijnde. 
Den voors Cornelis Verlinden verklaert op den koop hiervorens gemelt te stellen twelf 
hoogen of verdieren … 
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Aldus provisioneel verkocht ter presentie van Jan Baptist Van Der Vucht en Cornelis 
Somers. Dezelfde dag stelde Cornelis Verlinden alsnog 20 verdieren.  Op heden den 6de 
Praireal 6de jaar het huis met den hof en gronden van erve door mij notaris andermaal 
opgeroepen zijnde is hetzelfde met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut verbleven 
aan Cornelis Verlinden inwoner van Vorselaar. 
 
Akte N°         5 juni 1798 (17 Prairial jaar 6) 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Maria Catharina Van Lommel in huwelijk 
met Peeter Van Blaedel inwoonster van Olen, bijgestaan op heden den 17de Prairial 6de jaar 
publiekelijk zal te koop stellen de goederen hierna te specifieren en dat door mij notaris en in 
presentie der getuigen en dat op de volgende condities: Dat men de zelfve goederen zal 
verkoopen bij ofte afroepen in Brabants courant geld … 
 
Eerste koop, zeker perceel erve, salvo justo een oud bunder gelegen alhier tot Olen ten 
gehuchte van Doffen. Palende oost Jan Verborgt en den secretaris Soeten erfgenamen, zuid 
Peeter Cluijts weduwe, west dezelfde en Jan Baptist Heijlen, noord Jan Verborgt met “ de 
bosdelle “ en den secretaris Soeten erfgenamen. 
 
Tweede koop zeker perceel gebroekt, groot salvo justo een zille of honderd roeden, gelegen 
onder Olen op “ het slept “. Palende oost Maria Anna Van Lommel, zuid Guilliam en Adriaen 
Baeten met andere, west Guilliam Smets en noord het nonnenklooster van Herentals. Heeft 
daarvan na langdurige roepen den handslag ontvangen Peeter De Ceuster voor de som van 
drie honderd en dertig guldens en verklaarder daarop te stellen tien verdieren.  
 
Derde koop een perceel dries gelegen aan “ den honing “, groot salvo justo een derdel 
Palende oost Peeter Meer, zuid Jan B. Wouters erfgenamen, west de straat en noord Merten 
Wilms. Heeft hiervan den handslag ontvangen Guilliam Smets voor de som van honderd en 
vijf guldens en verklaarde daarop te stellen tien verdieren. Aldus provisioneel verkocht ter 
presentie van Joseph Verachtert en Jan Torfs.  
 
Dezelfde dag den eersten koop andermaal door mij opgeroepen zijnde, heeft daarvan den 
handslag ontvangen Jan Verborgt voor de som van zeven honderd en vijftig guldens en 
verklaarde daarop te stellen vijf en twintig verdieren.  
 
Op heden den 14de Praireal 6de jaar compareerde Jan Verboven en verklaarde op den derde 
koop alsnog drie verdieren bij te stellen. Op heden den 14de Praireal 6de jaar den eersten 
koop andermaal opgeroepen zijnde tot absolute verkoop is zonder verdere verhoging 
verbleven aan Jan Verborgt. Op heden den 14de Prairial 6de jaar den tweede koop 
andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde tot finale verkoop is met het geven van 1ste, 
2de en 3de stokslag absoluut en zonder verdere verhoging verbleven aan Peeter De Ceuster. 
Op heden den 14de Praireal 6de jaar den derde koop andermaal door mij notaris opgeroepen 
zijnde tot finale verkoop is met het geven van 1ste, 2de en 3de stokslag absoluut en het stellen 
van twee naardere verdieren verbleven aan Guilliam Smets. Aldus absoluut verkocht en 
deze condities met de stokslag gesloten, present Jan Verboven en Adriaen Heijlen als 
getuigen hier toe aanzocht.  
 
Akte N°         6 juni 1798 (18 Prairial jaar 6) 
 
Op heden den 18de Prairial 6de jaar voor mij notaris en ter presentie van getuigen 
ondergenoemd, compareerden Adriaen Verstappen en Anna Catherina Verstappen ten 
deze bijgestaan van Peeter Vermeerbergen haar man, inwoners van Olen en landbouwers 
aldaar, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan Peeter Michiels inwoner 
van Tongerlo en landbouwer aldaar in huwelijk met Joanna Catharina De Bruijn, de 
nabeschreven koop en transport accepterende te weten van zeker perceel zaailand gelegen 
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ten gehuchte van Oosterwijk onder Tongerlo, genaamd “ den merten luijten “, groot een 
oud bunder. Palende oost Jan Baptist Bruers, zuid en west de straat en noord den acceptant 
en dit om en mits een som van zes honderd guldens courant, welke comparanten bekenden 
deze som van den acceptant te hebben ontvangen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Jan Verboven en Jan Baptist Schmitz als getuigen ten deze 
aanzocht.  
 
Akte N°         10 juni 1798 (22 Prairial jaar 6) 
 
Op heden den 22ste Prairial, voor mij notaris en ter presentie der getuigen nagenoemd 
compareerde Guilliam Vekemans in huwelijk met Theresia Hens, inwoner alhier van Olen 
en landbouwer, welke comparant verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Catharina 
Verbiest weduwe Jan Cluijts ook inwoonster en landbouwster binnen gemeld Olen een som 
van honderd guldens courant, diende deze voor kwintantie. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel gebroekt gelegen onder Olen op “ den  
mommaert “. Palende oost ... (leeg), zuid ... (leeg), west Cornelis Verboven en noord de 
rivier de Nethe, groot salvo justo honderd en dertig roeden. Verklarende hij comparant 
hetzelfde perceel op hem te competeren uit hoofde van zijn vader. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op het kantoor van mij notaris, ter presentie van J. Fr. Wuijts en 
Franciscus Neijens als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°         16 juni 1798 (28 Prairial jaar 6) 
 
Op heden den 28ste Prairial 6de jaar voor mij notaris en ter presentie van getuigen 
nagenoemd compareerde Jan Verholen inwoner van Gerheijden gehucht van Olen, 
landbouwer aldaar in huwelijk met Anna Maria Goossens, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben uit handen van Jan Torfs inwoner van Tongerlo en landbouwer aldaar 
een som van twee honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde hiervoor speciaal tot pand, zeker perceel erve gelegen tot ILLe onder 
Tongerlo, groot drie zillen. Palende oost Jan Sterckx, zuid de erfgenamen Van Donick, west 
Jacobus Willems en noord Adriaen Govaerts. Bij den comparant bij koop verkregen tegen 
Peeter Sneijers ingevolge condities gepasseerd voor de notaris Peetermans tot Geel. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten huize mijn notariaat, ter presentie van Jan 
Verboven en Peeter Vermeerbergen als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°         22 juni 1798 (4 Messidor jaar 6) 
 
Condities en voorwaarden achtervolgens dewelke Sebastiaen Govaerts inwoner van Oevel 
als gelaste van Anna Catharina Vekemans weduwe Jan Martin Heijlen, inwoonster van 
Diest en haar kinderen op heden den 4de Messidor 6de jaar door mij notaris en in presentie 
der getuigen nagenoemd zal presenteren te verkopen de goederen hierna te specifieren op 
de condities zo volgende: 
 
Eerste koop een perceel erve genaamd “ den mortel “ groot een half bunder gelegen onder 
Geel, omtrent Meeren. Palende oost Elisabeth Seijen erfgenamen, zuid Franciscus De 
Ceuster, west de straat en noord Thersia Van Castel.  
 
Tweede koop een perceel erve genaamd “ de haenen “ gelegen als het vorige onder Geel 
groot een zille. Palende oost de straat, zuid Elisabeth Sijen, west de straat en noord Guilliam 
Maes. Het gemelde perceel werd verkocht met den last van een half loopen rogge jaarlijks 
aan de armen van Olen, waarvan het derde jaar altijd betaald word door de erfgenamen 
Elisabeth ’t Sijen. 
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Derde koop een perceel schaarbos, gelegen onder Olen tot Buul, groot een zille. Palende 
oost en noord de straat, zuid P. M. Soeten en west Jan Bapt. Kneukelbergs.  
 
Den eersten koop opgeroepen zijnde heeft daarvan den handslag ontvangen Guilliam Maes 
voor de som van drie honderd zeven en dertig guldens en verklaarde daarop te stellen tien 
verdieren. Den tweede koop opgeroepen zijnde heeft daarvan den handslag ontvangen 
Peeter Vermeerbergen voor de som van honderd en vijftien guldens en verklaarde daarop 
te stellen vijf verdieren. Den derde koop opgeroepen zijnde heeft daarvan den handslag 
ontvangen Sebastiaen Govaerts voor de som van vijf en veertig guldens en verklaarde 
daarop te stellen vijf verdieren. Dezelfde dag stelde Peeter Vermeerbergen op de tweede 
koop alsnog vijf verdieren. Aldus provisioneel verkocht binnen Oevel, present Guilliam 
Verachtert te voren meijer van dit dorp en Franciscus Verachtert, herbergier.  
 
Op elf Messidor den eerste koop andermaal opgeroepen, stelde Franciscus De Ceuster vijf 
naardere verdieren en is dezelfde met het geven van 1ste, 2de en derde stokslag absoluut aan 
dezelfde Franciscus De Ceuster verbleven. Den tweede koop op dezelfde datum 
opgeroepen zijnde is met het geven van 1ste, 2de en derde stokslag absoluut en zonder 
verdere verhoging verbleven aan Peeter Vermeerbergen. Den derde koop op dezelfde 
datum opgeroepen zijnde is met het geven van 1ste, 2de en derde stoklsag absoluut en 
zonder verdere verhoging verbleven aan Sebastiaen Govaerts.  
 
Aldus absoluut verkocht en deze condities met de stokslag gesloten binnen Oevel, ter 
presentie van Guilliam Verachtert en Guilliam Maes als getuigen.  
 
Akte N°         29 juni 1798 (11 Messidor jaar 6) 
 
Op heden den 11de Messidor 6de jaar voor mij notaris en in presentie der getuigen 
nagenoemd compareerden Franciscus Ceulemans in huwelijk met Maria Theresia De Win 
inwoners en landbouwers tot Oevel, Kanton Westerlo, welke comparant bekende ontvangen 
te hebben uit handen van Franciscus Boeckx in huwelijk met Anna Vennekens ook 
inwoners van Oevel een som van drie honderd en vijftig guldens courant. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel erve “ den groooten dries “ gelegen tot Oevel. 
Palende oost de straat, zuid begijn Sijen en andere, west Jan Sijen kinderen en noord Peeter 
Wolfs. Item een huis met stal, schuur, hof en grond van erve, groot samen tachtig roeden en 
gelegen onder Oevel. Palende oost, zuid en west de straat en noord Maria Laureijs. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Oevel, ter presentie van Guilliam Verachtert en Franciscus 
De Ceuster als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°         7 juli 1798 (19 Messidor jaar 6) 
 
Op heden den 19de Messidor 6de jaar, voor mij notaris en ter presentie der getuigen 
nagenoemd, compareerde Peeter Michiels inwoner van Tongerlo en landbouwer aldaar, 
welke comparant verklaarde verhuurd te hebben aan Jan Baptist Michiels in huwelijk met 
Anna Maria Valgaerens, ook landbouwers en inwoners van Tongerlo, alhier present en de 
huur accepterende van zeker comparants huis met stal en schuur en annex landen, weiden, 
heiden en beemden zo en gelijk hij comparant hetzelfde actueel bepachterde, behoudelijk 
een perceel erve genaamd “ den coolbonder ” hetgene de verhuurder aan hem 
reserveerde. 
 
Tot de voorzegde stede nog gevoegd zijnde en ten deze mede verhuurd drie andere 
percelen van erven respectievelijk genaamd “ den marten luijten “, “ de venneheide “ en  
“ de glaeskens “ al deze goederen gelegen ten gehuchte van Oosterwijk onder Tongerlo en 
dit voor een som van vijf en zestig guldens courant en dertig veertelen rogge of graanpacht. 
Huurling zal jaarlijks mogen slagen in “ ’t gebroekt “ onder Olen, twee roeden rus en 
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schadden voor genoegzame provisie, mits te leveren aan den verhuurder jaarlijks twee 
karren droge rus en twee karren schadden. Verhuurder reserveerde aan zich een halve zille 
erve in “ ’t binnenblok ” ter plaatse daar het hem goeddunkt. 
 
Ten deze mede comparerende Peeter Valgaerens inwoner van Straeteneijnde onder 
Westerlo die verklaarde zich als borg te stellen voor deze huur. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Jan Verboven en Peeter Vermeerbergen als getuigen.  
 
Akte N°         11 juli 1798 (23 Messidor jaar 6) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Hendrick Thijs inwoner van Oevel op heden den 23ste 
Messidor 6de jaar door mij notaris publiekelijk zal verkopen verschillende kopen, graan op 
struik zo als hetzelfde zal worden aangewezen.  
 
Eerste koop voor 20 gls. koper is Jan Van Aelten. 
Tweede koop 3 veertelen koren voor 7 gls. 10 stuivers, koper is Jan Van Aelten. 
Derde koop, 3 veertelen koren, koper is Jan Van Aelten voor 9 gls. 
Vierde koop, 2 veertelen gekocht door Franciscus Op de Beeck voor 13 gls. 10 st. 
Borg dezen post en de 2 volgende … ontvangen door Hendrick Thijs zelfs etc. 
Totaal van 13 kopen. 
 
Aldus publiekelijk verkocht, ter presentie van Guilliam Verachtert en Amand Laenen. 
Ontvangen van den notaris Oniaerts op rekening de som van acht en zeventig guldens acht 
stuivers deze 6de Prairial 7de jaar. Alsnog ontvangen van den notaris de som van vier en 
tachtig guldens deze 21 Paririal 7de jaar. H. Thijs. 
 
Akte N°         10 juli 1798 (22 Messidor jaar 6) 
 
Op heden den 22ste Messidor 6de jaar, voor mij notaris en in presentie van de getuigen 
nagenoemd, compareerde Maria Catharina Leijsen Jansdochter ten einde nabeschreven 
geautoriseerd van G. Verswijvel (Geeraert) haar wettige man, inwoner der gemeente van 
Antwerpen, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan haar zuster Theresia 
Leijsen bijgestaan met Guilliam Van Nuten haar wettige man, inwoners van Herentals en 
landbouwers aldaar, Dimpna Leijsen bijgestaan van Carel Kenis haar man insgelijks 
landbouwer onder Herentals, Elisabeth Leijsen bejaarde dochter en inwoonster der 
gemeente van Antwerpen, Joanna Leijsen bijgestaan van Jan Baptist Helsen haar man 
inwoner van Tongerlo en landbouwer aldaar, allen present en de nabeschreven koop 
accepterende van te weten haar eerste comparante gerechtigde vijfde part, hetgene was 
competerende in de goederen achtegelaten bij wijlen haar moeder Maria Huijpens in ‘t gene 
zij met haar voorschreven zusters onverdeeld was bezittende, gelegen onder Geel en dat om 
en mits een som van zes honderd guldens courant. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie der borgers J. Verboven en Peeter 
Vermeerbergen als getuigen van competenten ouderdom ten deze aanzocht. 
 
Akte N°         10 juli 1798 (22 Messidor jaar 6) 
 
Op heden den 22ste Mesidor, 6de jaar, voor mij notaris ter presentie der getuigen nagenoemd 
compareerde Norbert Vleugels inwoner van Oevel en landbouwer aldaar welke comparant 
verklaarde verkocht te hebben aan Franciscus Ceulemans ook inwoner en landbouwer van 
Oevel en de nabeschreven koop accepterende te weten van zeker perceel erve gelegen 
alhier tot Oevel, groot omtrent de drie zillen salvo justo. Palende oost de Baan, zuid Marten 
Swolfs en andere, west Jan Sijen erfgenamen en noord Peeter Swolfs. Immers zo en gelijk 
hij eerste comparant hetzelfde bij koop heeft verkregen tegen de erfgenamen Jan Vleugels 



© https://www.ansfridiana.be   Pagina | 251 

ingevolge condities gepasseerd voor mij notaris en getuigen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Oevel, ter presentie van Franciscus Verachtert en Guilliam Verachtert als getuigen. 
 
Akte N°         10 juli 1798 (22 Messidor jaar 6) 
 
Staat en inventaris mitsgaders schatting en prijsbepaling genomen en gemaakt ten sterfhuis 
van Anna Catharina Molenberghs in haar leven wettige huisvrouw van Peeter Van 
Genechten #overleden tot Olen, en dat ten verzoeke van dezelfde Peeter Van Genechten 
en Jan Hermans beiden in kwaliteit van aangestelde voogden over de achtergelaten wezen 
van de voorzegde Anna Catharina Molenberghs verwekt met de voorzegde Peeter Van 
Genechten. De voogden werden aangesteld door de vrederechter van het kanton Herentals. 
De taxatie en prijszetting gedaan door Jan Daems en Jan Baptist Renders door de 
voorzegde voogden daarin bijgestaan.  
 
Volgt een lijst met goederen en beesten. De haafelijke goederen werden geschat op de som 
van drie honderd vier en zestig guldens, vijf stuivers en twee oorden. Schulden waarmede 
het voorschreven sterfhuis belast is: eerst is hetzelfde belast en moet betaald worden aan 
Peeter Verboven eigenaar der stede door Peeter Van Genechten bewoond de som van 
vier en veertig guldens over voorlijf en geldpacht, 44 guldens. Item debet aan Jan Baptist 
Renders over geleend geld, 8 guldens en zestien stuivers. Item aan Franciscus de Swert 
over verdiende rademakerij, 7 guldens. Item aan Gommer Brants collectuer van Olen over 
lasten, 11 guldens 14 stuivers. Item aan Henrick Verbiest over hooi, 15 stuivers. Item 
Peeter De Bakker over kleermakersloon, 15 stuivers. Item aan Marten Bijlen collecteur 1 
gulden twee stuivers twee oord. Item aan Henrick Verhaert smid 1 gulden. Item 10 pond 
klaverzaad aan Adriaen Franciscus à rato van 3 stuivers ¾ is 1 gulden 17 stuivers. Dus 
beloopt deze schuld van het sterfhuis zeven en zeventig guldens, 1 stuiver en 1 oord, welke 
afgetrokken van den boni beloopt de schatting naast 2 guldens negentien stuivers veertig 
guldens twaalf stuivers voor graanpacht. Aldus geschat en overeen gekomen door partijen 
en schatters hiervoor genoemd.  
 
Akte N°         12 juli 1798 (24 Messidor jaar 6) 
 
Boedelbeschrijving. Conditie achtervolgens dewelke Adriaen Truijens door mij notaris en ter 
presentie der getuigen ondergenoemd zal verkopen de nabeschreven meubilaire effecten.  
Volgen de haafgoederen met vermelding van de kopers. Aldus publiekelijk verkocht binnen 
het dorp van Vorselaar, present A. J. Oniaerts en Mathijs De Pooter.  
 
Akte N°         12 juli 1798 (24 Messidor jaar 6) 
 
Conditie en achtervolgend dewelke Cornelia Vekemans ingezetene van het dorp van 
Vorselaar, voor mij notaris en ter presentie van de getuigen nagenoemd zal verkopen het 
nabeschreven koren staande ten velde.  
 
Er werden dertien kopen verkocht. Kopers waren o. a. Franciscus Bruijskens, Anthoon 
Verhaegen, Jan Baptist Willems, Peeter Vervoort, Peeter Van Cant, Franciscus Vekemans 
(heikant), Gilis Leijsen, Adriaen Vekemans, Peeter Franssen en Adriaen Van Looij. Aldus 
publiekelijk verkocht binnen het dorp van Vorselaar, ter presentie van A. J. Oniaerts en 
Adriaen Bogaerts als getuigen.  
 
Akte N°         12 juli 1798 (24 Messidor jaar 6) 
 
Conditie achtervolgens dewelke Franciscus Govaerts, inwoner van het dorp Vorselaar door 
mij notaris en de getuigen nagenoemd zal verkopen het koren staande ten velde. Er worden 
in totaal verkocht vijfentwintig kopen. 
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Kopers waren o. a. Peeter Vervoort (plijn) borg Jan Baptist Willems, Franciscus Vekemans 
(heikant), Peeter Veraert, Peeter Van Cant, Peeter Vervoort, Norbert Laureijs, Jan Verhulst 
(Pulle), Peeter Franssen, Jan Veraert, Guiliam Van Looij (plijn), Peeter Janssen (baas), 
Cornelis Leijsen, Andries Stoelen (Pulderbos). Sommige personen kochten meerdere 
gewenten op. Aldus publiekelijk verkocht binnen het dorp van Vorselaar, ter presentie van A. 
J. Oniaerts en Mathijs De Pooter. 
 
Akte N°         13 juli 1798 (25 Messidor jaar 6) 
 
Conditie achtervolgens dewelke Anna Van Dijck cum suis, inwoonster van het dorp van 
Vorselaar, door mij notaris en ter presentie van de getuigen nagenoemd zal verkopen het 
hierna te beschrijven koren staande ten velde. Er werden achttien kopen gepresenteerd. 
 
Kopers waren o. a. Peeter Janssen (baas), Cornelis Leijsen (Plaats), Anthoon Peeters en 
borg Guilliam Peeters, Jan Philips, Adriaen Van Looij (Vispluk), Jan Hijselborghs, Joseph 
Brensegems. Sommige kopers kochten meerdere gewenten. Aldus publiekelijk verkocht 
binnen het dorp van Vorselaar, ter presentie van A. J. Oniaerts en Adriaen Bogaerts als 
getuigen.  
 
Akte N°         30 juli 1798 (12 Thermidor jaar 6) 
 
Conditie achtervolgens dewelke Peeter Thijs, Jan Baptist Hufkens, Adriaen Bervoets, 
Peeter Van Meerbeke en Peeter Vinckx lidmaten der commissie aangesteld tot de 
adminstratie der goederen competerende de goederen der armen der gemeente van 
Vorselaar heden door mij notaris en de getuigen nagenoemd zullen verkopen het 
nabeschreven hooiwas.  
 

- Eerste koop “ het kerke bunder “, koper Jan Renders, borg Adriaen Bervoets. 
- Tweede koop “ het groot bunder “, koper Peeter Jan Gebruers, borg Jan 

Jacobs. 
- Derde koop “ het klijn bunder “, koper Carel Struijf. 
- “ Den capelle “ west, koper Peeter Verrecken Sassenhout.  
- “ Den platten “ in ’t Heirle, Dilis Daneels Sassenhout.  
- “ Het capelle half bunder “ nonnegat, Peeter Verresen.  
- Ditto op “ ’t verbraek “, Peeter Van Echelpoel.  
- “ den invialaet “ Michiel Bastians, borg Cornelis Claes. 

 
Aldus publiekelijk verkocht binnen het dorp van Vorselaar, ter presentie van Joseph Oniaerts 
en Jan Bapt. Van Der Vucht.  
 
Akte N°        23 augustus 1798 (6 Fructidor jaar 6) 
 
Op heden vandaag de 6de Fructidor jaar 6, voor mij notaris en de getuigen nagenoemd 
compareerde de burger Adriaen Franciscus Heijns, bejaarde jongman en inwoner in deze 
gemeente, welke comparant verklaarde geconstitueerd te hebben de burgers De Swerte, 
broers en toezichters der wet, wonende te Brussel, om te compareren voor de rechtbank van 
Gent als gevolg van het proces van de comparant tegen Pierre Saluwijn winkelier wonend 
tot Mechelen ... Aldus gedaan en gepasseerd in Olen, ter presentie van J. Fr. Wuijts agent 
de la commune d’ Oolen en Adriaen Bellens als getuigen.  
 
Akte N°        25 augustus 1798 (8 Fructidor jaar 6)  
 
Den ondergeschreven commiteerde mits deze de notaris Oniaerts zich te vervoegen aan 
de persoon van Jan Stikkers, landbouwer wonende in “ het paradijs “ onder Noorderwijk en 
aan dezelfde te doen opzegging der huur der voorschreven huis “ het paradijs “ gelijk ook 
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van alle goederen die de voorzegde Jan Stikkers van de ondergeschrevene in huur heeft, 
met notificatie dat hij het gemelde huis zal hebben te ontruimen tegen den 25 Ventôse 
eerstkomende, gelijk ook de percelen van erven begrepen in den voorlijf en de landerijen ten 
stoppeltijde daarop volgende. J. Willems. 
 
Op heden den 19de Fructidor, 6de jaar heb ik notaris en in presentie van de getuigen 
nagenoemd mij begeven aan den persoon van Jan Stikkers ten zijne woonhuis en na 
prelecture van de voorzegde commissie aan hem in persoon de opzegging gedaan, welke de 
voorzegde Jan Stikkers heeft geaccepteerd, present Franciscus Wouters en Franciscus 
Willems beiden inwoners van Olen.  
 
Akte N°        13 september 1798 (27 Fructidor jaar 6) 
 
Condities achtervolgens dewelke Henricus Van de Vloet, inwoner van het dorp van 
Vorselaar, door mij notaris en ter presentie der getuigen nagenoemd zal verkopen de 
nabeschreven klederen en lijnwaad o. a. laken, hemden, katoen, servet, mantel, witten doek, 
… 
 
Kopers waren o. a. Jan Henderickx, Maria Van Looij, P. Jan Lummeneur (ondermutsen), 
Jacobus Leemans, Henrick Van Der Vloet, Elisabeth Van Soom, Franciscus Vekemans, 
Peeter Peeters, Adriaen Buijkx, baas Pauwels, Jan Pauly, Theresia Bruers, Cornelius De 
Wilde, Jan Keulaers, Catharina Van De Vloet, Henrick Mols, Joannes Dams, Jan Van De 
Vucht, Adriaen Dillen, Joanna Verbist, Theresia Van De Broeck, Jan Vekemans, Anna Van 
Oosterwijk, Elisabeth Van Gansen, … De Pooter, ... 
  
Aldus verkocht binnen het dorp van Vorselaar, ter presentie van Cornelis Van Der Vucht en 
J. Oniaerts als getuigen.  
 
Akte N°        15 september 1798 (29 Fructidor jaar 6) 
 
Ik ondergetekende Anna Elisabeth Boeckx weduwe van Jan Baptist Soeten, inwoonster 
van Olen ten effecte van hetgene nabeschreven bijgestaan van mijn zoon Petrus Martinus 
Soeten, verklaarde mits deze volmachtig te maken den notaris Oniaerts te Olen, ten einde 
van zich te begeven aan den persoon van Petrus Doos mijn pachter, ingezetene van 
Westerlo ten gehuchte van Gelindel, om in zijn kwaliteit van notaris dezelfde Petrus Doos te 
doen opzeggen der stede die hij van mij in gebruik heeft ten den 25ste Ventôse eerstkomende 
… 
 
Op heden den eersten vervaldag zesde jaar, heb ik ondergeschrevene notaris en ter 
presentie van Peeter Van Meerbeek en Adriaen Kerselaars inwoners van Westerlo als 
aanzochte getuigen en van compatente ouderdom mij begeven aan den persoon van 
Henrick Doos ten zijne woonhuis en aan dezefde na voorlezing de voorstaande commissie 
gedaan der opzegging. 
 
Akte N°        12 september 1798 (26 Fructidor jaar 6) 
 
Den ondergeschrevene commiteerde mits deze de notaris Oniaerts om zich te vervoegen 
aan den persoon van Franciscus Huijpens, ingezetene van ILLe gehucht van Tongerlo en 
aan dezelfde in kwaliteit van notaris te doen de opzegging der huur van huis, hof, driessen, 
landen en weiden die van dezelfde Franciscus Huijpens actueel is bezittende en welke de 
ondergeschreven bij koop heeft verkregen van de erfgenamen Peeter Van Ende en Anna 
Maria De Roij met notificatie dat het gemelde huis zal hebben te verlaten tegen den vijf en 
twintigste Ventôse eerstkomende. 
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Op heden den derde vervaldag 6de jaar door mij notaris en ter presentie van Jan Baptist 
Bruers en Christiaen Van Dommelen inwoners van het gehucht van ILLe, mij 
getransoprteerd aan den persoon van Franciscus Huijpens ten zijne woonhuis en aan hem 
na prelecture van de voorzegde commissie gedaan de opzegging en heeft dezelfde deze 
geaccepteerd ter presentie van de getuigen.  
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Bureau de Gheel  
 
 
Akte N°         11 juni 1799 (23 Prairial jaar 7) 
 
Op 23 Prairial 7e jaar compareerde voor mij openbaar notaris tot Olen, verklarende dat op 26 
Prairial binnen de stad Herentals de burger Hufkens verkoopt ... Ingevolge deze 
voorschreven declaratie zal de notaris Oniaerts ten verzoek van den burger Hufkens, 
agent der gemeente van Vorselaar tot de verkoping van de volgende kopen, steen en hout 
op de volgende condities: dat koopers zullen moeten betalen van iederen gulden der 
koopsommen eenen stuiver en dus vijf parcent en tot dien van iederen koop eenen schelling. 
 
Eersten koop bestaande in den steen tussen de kasseien en de muur der huizingen. Koper 
is Jan Baptist Vermeulen van Herentals, borg H. Verwimp Herentals. 
 
Tweede koop bestaande in de liggende steen tussen de muren van een kamer oostwaarts 
de straat, zuid der borneput, reserverende verkopers de arduin en ijzerwerk gelijk ook het 
lood, zodat de koper niet zal hebben de tot hier staande muren. Verkocht voor 13 gl 10 
stuivers aan Henrick Van De Brande, borg de burger Naulaerts. 
 
Derden koop de muren zuidwaarts, westwaarts en noordwaarts. De muren oostwaarts zullen 
moeten blijven staan tot de hoogte van de dorpels der vensters, ijzer en lood uitgenomen 
verkocht voor 15 guldens en 10 stuivers aan Franciscus Renders Herentals, borg 
Naulaers. 
 
Vierden koop de liggende stenen tussen de muren der tweede kamer voor 13 gls en 15 
stuivers koper is Adriaen Buijks  
 
Vijfde koop, de muren van den voorschreven koop zullen de kopers moeten wachten deze af 
te breken tot dat den inliggende stenen zullen verwijderd zijn, zo nochtans niet zal hebben de 
gene oostwaarts staande; 10 guldens en 15 stuivers. koper is Peeter Wijnants. 
 
De steen binnen de muren der kelderkamers. 14 guldens. Van Ballaer. 
 
De muren zuidwaarts, westwaarts en noordwaarts tot op de kelder 29 guldens. Van Ballaer. 
 
De remise westwaarts. 11 guldens en 10 stuivers. Naulaers. 
 
Negende koop, de steen buiten de muren westwaarts. 2 gls en 10 stuivers.Cornelis Kemna. 
 
Tiende koop, de steen binnen de muren der kamer westwaarts naast de schouw voor 16 
guldens en 5 stuivers. De weduwe Huijsmans, borg Peeter Verbeuken. 
 
Elfde koop de muren van de voorzegde koop zonder dat koper zal mogen hinderen, de put, 
de schouw annex. 23 guldens en 5 stuivers. Henrik Verwimp. 
 
De liggende steen binnen de muren der kapen oostwaarts de straat, westwaarts Theresia 
Coomans voor 36 guldens gekocht door Marten Bellens, borg Naulaerts. 
 
De muren van dezelfde koop naast den grond. 15 guldens en 5 stuivers, gekocht door 
Cornelis Kemna.  
 

Not. 6043: 1798 - 1799  



Notariaat Joannes Franciscus Oniaerts 1785-1801  Pagina | 256 

Aldus publiekelijk verkocht, present Henrick Verwimp en Jacob Cats als getuigen. 
 
Depost gepresenteerd de fruitbomen in den hof verkocht voor 4 guldens en 5 stuivers koper 
Van Gils. De steen tussen het huis van den burger Put en ‘t gene der verkoper opgeroepen 
zijnde is verbleven voor 26 guldens en 10 stuivers aan Adriaen Bruijks. Aldus verder 
verkocht present de voorzegde getuigen. 
 
Door mij Anthonius Noijdens ontvangen van den burger Oniaerts de som van zestien 
guldens en acht stuivers, zodat deze voor mijn part en voor vereffening komt. De 
ondergetekende bekende van den burger Oniaerts ontvangen te hebben het part voor haar 
oom Van Tendeloo en het part voor haar cum suis, behalve als boven blijkt het part van … 
van den steen voortgekomen. Herentals deze 25 maart 1808. A. C. Noijdens. Ontvangen 
van den borger Oniaerts voor mijn part van den voorstaande koopdag, zo dat deze dient 
voor vereffening deze 26 maart 1808. Ontvangen van den borger Oniaerts het part 
belopende ... Verder ondertekenden: ... Hufkens, vrouw van H. Giels. M. Leijsen, G. Van 
Den Putte.  
 
Akte N°       23 september 1798 (2 vendémiaire jaar 7) 
 
Ik onderschrevene committeerde mits deze aan de notaris J. Fr. Oniaerts om zicht te 
begeven aan de persoon van Anthoon Hermans en Jan Torfs tot Herentals en in de 
kwaliteit van notaris aan ieder van hun in het bijzonder te doen de opzegging der woningen 
die zij van mij gehuurd hebben tegen 25 Ventôse eerstkomende en ingeval die opzegging 
niet aanvaarden en de gemelde woningen na die tijd niet occupeerden van alsdan in mijn 
naam te protesteren van alle kosten, schaden en intresten. Actum Olen 2de Vendemiaere 
7de jaar der republiek.  
 
Op heden den 3de Vendémiaire 7de jaar heb ik notaris en in presentie der getuigen 
nagenoemd mij vervoegd benevens de personen van Jan Torfs en Anthoon Hermans en 
aan hun prelature van de voorzegde commissie gedaan der opzegging daarbij gemeld met 
protestatie als bij dezelfde dienende voor relaas van mijn exploit, present Jan B. Schmitz en 
Jan Baptist Torfs den jongen. 
 
Akte N°         27 juli 1799 (9 Thermidor jaar 7) 
 
Bureau van Geel den 9de Thermidor jaar 7 van de Republiek. Compareerde de burger 
Oniaerts notaris en inwoner van Olen dewelke verklaarde dat de 11de der maand Thermidor 
in het dorp van Herselt en Hulshout procedeerden op het rekwest van de burgers Henrick 
De Smedt op het verkopen van meubilair, getekend Landsheer. 
 
Ingevolge de voorstaande declaratie zal de notaris J. Fr. Oniaerts tot Ole, procederen tot 
de verkoop van de “ schaeren hoij “ op de percelen hierna te beschrijven en op de volgende 
condities: dat de kopers zullen moeten betalen aanstonds en zonder vertrek eenen stuiver 
per gulden waaruit verkoper zal betalen het recht van enrigistrement (beschrijving)  
 
Eerst werd te koop gesteld “ het schaer “ van een perceel gebroekt gelegen onder Herselt, 
gewoonlijk genaamd “ heusen bunder “ waarvan verkoper aan zich reserveerde een vierde 
part van het hooi dusdanig dat koper hetzelfde zal moeten maaien en droog maken. Tweede 
koop bestaat in’t schaer van een perceel beemd gelegen onder Hulshout en heeft daarvan 
den proficiat ontvangen Anthoon Heijlen tot Westmeerbeek voor de som van veertig 
guldens. Aldus alhier publiek verkocht op den 11de Thermidor, 7de jaar, present Adriaen 
Sijen en Joannes Michael Stoop als getuigen. 
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Akte N°       29 september 1798 (8 Vendémiaire jaar 7) 
 
Ik ondergeschreven Adriaen Goor inwoner der gemeente van Geel, verklaarde mits deze te 
committeren en machtig te maken de notaris J. Fr. Oniaerts tot Olen om zich te begeven bij 
den persoon van Jan Helsen, pachter en ingezetene van de gemeente Tongerlo en 
landbouwer aldaar en in die kwaliteit van notaris aan dezelfde Jan Helsen opzegging te 
doen van de stede die hij van mij in gebruik heeft en dat tegen den 25ste Ventôse en 28ste 
Thermidor eerstkomende. Ingeval hij de voorschreven opzegging niet aanvaarde en mijn 
goederen na die tijd nog occupeerde in mijn naam te protesteren van kosten en schade.  
 
Op heden den 8ste Vendémiaire 7de jaar der Republiek heb ik notaris en ter presentie van de 
getuigen nagenoemd mij begeven ten woonhuizen van Jan Helsen en mits deze wegens 
absentie van hem aan zijn vrouw voorstaande commissie gedaan. Ter presentie van 
Henrick Truijens veldwachter der gemeente Tongerlo en Jan B. Schmitz gepatenteerde 
chirurgijn aldaar.  
 
Akte N°        19 oktober 1798 (28 Vendémiaire jaar 7) 
 
Op heden den 28ste Vendémiaire 7de jaar, voor mij notaris en de getuigen nagenoemd, 
compareerde Jan Vinckx handwerker en Anna Maria Hermans gehuwden ingezetenen van 
Vorselaar. De comparant enigszins onpasselijk en zij comparante in goede en volkomen 
gezondheid, welke comparanten verklaarden bij deze hun testament geordonneerd te 
hebben. 
 

- Dispositie van hun goederen, roerende als onroerende, haafelijke en erfelijke en al 
hetgeen dat van natuur is hebben de de testateuren aan elkaar gemaakt en dat 
voor de volle touchte gedurende het leven van de langstlevende en den eigendom 
aan hun respectievelijke erfgenamen.  

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Vorselaar ten huize van de testateurs, present 
Franciscus Vekemans en Adriaen Josephus Oniaerts als getuigen.  
 
Akte N°         5 april 1799 (16 Germinal jaar 7) 
 
Condities en voorwaarden dewelke Elisabeth Heijlen weduwe van wijlen Jan Baptist 
Verachtert en haar meerderjarige zonen Guilliam Verachtert en Jan Baptist Verachtert de 
welke naast hun genoemde moeder zich sterk maken zo voor hun bejaarde zusters als voor 
hun mannen en voogden. Anna Theresia Heijlen geassisteerd van Cornelius Josephus 
Verwimp haar man en voogd en dezelfde zijn vrouw hiertoe authoriserend. Petrus Heijlen 
in huwelijk met Maria Elisabeth Peetermans. Anna Elisabeth Heijlen bijgestaan van 
Petrus Sampion haar man en voogd. Dezelfde Petrus Sampion en Petrus Martinus 
Janssens als voogden over de twee minderjarige kinderen van Anna Theresia Heijlen en 
Michael Janssens. Maria Theresia Heijlen bijgestaan van Henrick Van Hove haar man. 
Marten Heijlen en Adriaen Van Dingenen als voogden over de nog twee minderjarige 
kinderen van wijlen Petrus Heijlen en Anna Wouters weduwe van wijlen Guilliam Heijlen 
bijgestaan met Adriaen Deckers haar actuele man. Voorstaande Maria Heijlen, Anna 
Heijlen en Martinus Heijlen hun alle drie sterk makende voor de verdere kinderen en 
deszelfs descendenten van de gezegde Anna Wouters.  
 
Op heden den 16de Germinal 7de jaar. voor mij notaris en ter presentie der getuigen 
nagenoemd, publiekelijk aan de hoogste bieder of laatste hogers presenteren te verkopen 
met één zitdag de nageschreven erfgoederen ten grootste deel gelegen onder Olen, hier 
later nader beschreven. 
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Eerste koop, een half bunder zaailand, geheten “ de spaeg ” gelegen tot Boekel onder Olen. 
Palende oost Petrus Wouters, zuid de weduwe Adriaen Meir, west een straatje en noord 
Michael Janssens nakinderen. Heeft daarvan den handslag ontvangen Franciscus Wouters 
voor de som van vijf en tachtig guldens en heeft daarop gesteld vijf en twintig hoogen. Op 
heden den 28ste Germinal 7de jaar heeft Jan Franciscus Wouters op de voormelde eerste 
koop nog tien hoogen bijgesteld, waarmede geprocedeerd zijnde deze verkoop. Verkoop 
condities en na het voorlezen derzelfde heeft Joannes Coolkens nog tien hoogen 
bijgesteld, en J. Fr. Wouters nog vijf en is deze als laatste hooger met het geven van drie 
stokslagen gerechtigde koper gebleven. 
 
Onder den 2de koop, een perceel weide, groot circa een half bunder genaamd “ de meeren “ 
gelegen in de zogenaamde Meeren onder Olen en palende oost de gemeente alhier, zuid 
Amand Van Hout en de nakinderen van Michiel Janssens, west Jacobus Moortgat en noord 
Adrianus Bellens. Heeft na langdurige roepen den handslag ontvangen Adrianus Mattheijs 
voor de som van vier honderd en veertig guldens en stelde daarop zestig hoogen. Op den 
18de Germinal 7de jaar heeft Adriaen Mattheijs voor en de naam van zijn zuster Elisabeth 
Mattheijs op de voornoemde tweede koop nog vier en dertig hoogen gesteld. Andermaal 
voorgelezen zijnde de verkoopcondities is op heden den 28ste Germinal 7de jaar met gemeen 
consent geproduceerd tot het sluiten dezer conditie en is Adriaen Mattheijs als gelaste van 
zijn zuster Elisabeth Mattheijs als laatste hooger met het geven van drie stokslagen koper 
gebleven. 
 
Derde koop, een derde omtrent van een bunder zaailand geheten “ de hofstede “ gelegen 
tussen Bijlen en den Heikant. Palende oost Maria Verdonck, zuid Adriaen Bellens, west 
Henricus Leers en noord de weduwe van Joannes Van Hove. Heeft daarvan na langdurige 
roepen den handslag ontvangen Adrianus Joannes Van Reusel van Gerhagen voor de som 
van twee honderd en vijftig guldens en stelde daarop twaalf hoogen. Andermaal voorgelezen 
zijnde de voorzegde verkoop op 28ste Germinal 7de jaar met gemeen consent is voorzegde 
Joannes Van Reusel als laatste hooger en met het geven van drie stokslagen koper 
gebleven. 
 
Onder de vierde koop, een perceel heide salvo justo een half bunder gelegen over de Steen 
Ovensloop onder Geel. Palende oost een straat, zuid de gemeente alhier, west Petrus 
Josephus Verachtert en noord de molenaar Petrus Martinus Soeten. Heeft daarvan den 
handslag ontvangen Martinus Van Hove jongman voor twee guldens en vijftien stuivers en 
stelde daarop één hooge. Op heden den 28ste Germinal 7de jaar is Martinus Van Hove als 
laatste hooger met het geven van drie stokslagen gerechtigde koper gebleven. 
 
Aldus gedaan en verkocht, ter presentie van (Joannes) Franciscus Mertens en Jan Baptist 
Boels als aanzochten getuigen. Aldus gedaan en absolutelijk verkocht deze verkoop met het 
geven van drie stokslagen, gesloten in “ den Ganzenvoet “ onder Olen dezen 28ste Germinal 
7de jaar, present Guilliam Verachtert en Martinus Meir als getuigen. 
 
Akte N°         4 april 1799 (15 Germinal jaar 7) 
 
In den naeme der Franse republiek. Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke op 
heden den vijftiende Germinal zevende jaar van wegens Christianus Bouwen als last 
hebbende van Maria Catharina Van Den Berghe in ouderdom van vijftig jaar, Maria 
Magdalena Ven Den Berge in ouderdom van negenen veertig jaar, kinderen van Anthonius 
Georgius Van Den Berge in zijn eerste huwelijk en Joannes Gerardus Van Den Berge 
zoon Joannes Gerardi bejaarde jongman. Item Anna Elisabeth Lahau in huwelijk met Jan 
Pulinckx. Dezelfde Anna Elisabeth Lahau als enige erfgenaam bij versterf van haar 
overleden kind Maria Catharina Van Den Berg verwekt in haar eerste huwelijk met 
Lijborus Van Den Berge zoon Joannes Gerardi, allen ingezeten der stad Diest blijkens 
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procuratie voor de notaris Martinelli op den vijf en twintigste Ventôse zevende jaar ten deze 
bij copije gezien.  
 
Item Joannes Van Den Berge, Anna Catharine Van Den Berge, beiden meerderjarig. Item 
E. M. Wouters secretaris en griffier van het Kanton van Arendonk als volmachtigde van 
Cornelia Van Den Berge en Walterus Van Den Berge erfgenamen en kinderen van wijlen 
Anthonius Gregorius Van Den Berge. Alle inwoners van het voorzegde Kanton van 
Arendonk blijkens dezelfde procuratie voor den notaris Van Den Eijnde tot Retie 
residerende en op den zeven en twintigste Ventôse zevende jaar gepasseerd van deze ook 
copije gezien en door mij notaris Oniaerts publiekelijk te verkopen de nageschreven 
percelen van erven. 
 
Den eerste koop bestaande in zes zillen land gelegen onder Noorderwijk, genaamd “ de 
stroij blocken “. Palende oost “ den varenwijck “ en Joseph Neels, zuid den weg op 
Herentals met Hendrick Vercammen west de parre straat en noord de baan. Opgeroepen tot 
op achthonderd en vijftig guldens is op de voorstaande condities verbleven aan Gommer 
Gastmans voor deze reise daarop te stellen vijftig verdieren, ter presentie van F. Thijs en 
Jan Baptist Anthonis als getuigen. Op negentien Germinal zevende jaar stelde Franciscus 
Heijlen op de voorstaande koop nog dertig hoogen of verdieren stelde. 
 
Op heden deze vierentwintigste Germinal zevende jaar stelde Henricus Van Uijtsel op de 
voorstaande koop alsnog twintig hoogen of ver dieren. Op heden den negen en twintigste 
Germinal zevende jaar den stokslag gehouden zijnde van de voorzegde koop is met den 
derden slag door mij ondergeschrevene verbleven aan Henricus Van Uijtsel voor de som 
en verdieren hiervoor uitgedrukt, verklarende de voorzegde Henricus Van Uijtsel de 
voorzegde koop gedaan te hebben zo voor hem als voor Adriaen Van Uijtsel voor een 
derde part en voor de weduwe Adriaen Heijlen en Gommarus Gastmans voor de twee 
resterende parten. Coram en ter presentie van H. F. Thijs. 
 
Akte N°         30 april 1799 (11 Floréal jaar 7) 
 
Conditie op dewelke Augustinus T’Serclaes van Noorderwijk op heden den 11de Floréal 
zevende jaar voor mij notaris, present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de 
hoogstbiedende presenteert te verkopen het hout voortgekomen van het sleunen van zijn 
bomen en enige kopen blokhout en dat op de navolgende clausule: volgen de 
verkoopsvoorwaarden ... 
 
Kopers zijn o. a. Franciscus Heijlen, pachter Mannaerts, Franciscus Willems, Adriaen 
Janssen Noorderwijk, Florentinus Hakselmans, Andreas Truijens Morkhoven, Joannes 
Toebakx Noorderwijk, Joannes Daniels, Geerard Dirickx, Peeter Peeters, Guilliam Engelen 
weide is verkocht aan Sr. Guldentops, 16de koop aan de hoeve verkocht aan Jan Baptist Van 
Passel, 17de koop wortelen aan Peeter Peeters smid, 18de koop op “ Tulseinde “ aan 
Guilliam Engelen, Peeter Van Tongerlo. Aldus publiekelijk verkocht, ter presentie van Jan 
Baptist Van Passel en Jan Baptist Peeters als getuigen.  
 
Akte N°         17 mei 1799 (28 Floréal jaar 7) 
 
Op heden den 28ste Floréal zevende jaar, voor mij notaris en ter presentie der getuigen 
nagenoemd, zijn gecompareerd de Borgeresse Joanna Minion weduwe wijlen François 
Van Tendeloo, laatst in huwelijk met den burger W. Van Den Kieboom, bijgestaan door den 
borger Schorpion (vrederechter van dit kanton) ter ene zijde en de gemelde W. Van Den 
Kieboom heel- en geneesmeester voorzien van patent voor het jaar zeven afgeleverd op het 
gemeentehuis van Herentals op 12de Germinal laatstleden N° 64 ter andere zijde.  
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Beiden wonende in de gezegde gemeente van Herentals N° 65 sectie N° 5, beide van 
competenten ouderdom en gebruik van hun verstand, welke comparanten om te voorkomen 
alle kwesties en geschillen dewelke zouden kunnen ontstaan tussen de partijen ter oorzaak 
hunner aanstaande divortie zo over alimentatie als over huwelijkse gemeenschap 
verklaarden tot akkoord gekomen te zijn bij deze volgende manieren. 
 
Te weten dat de eerste comparante Joanna Minion aan den tweede comparant W. Van 
Den Kieboom jaarlijks zal opleggen en betalen de som van twee honderd en vijftig guldens 
Brabants courant en dit van jaar tot jaar tot haar overlijden toe, alle jaren de voorzegde som 
te voldoen in vier termijnen en dus van drie tot drie maanden ingang nemende ten dage der 
divortie. Dat al de schulden van de gemeenschappelijke boedel zonder distantie door wie in 
dit huwelijk “ voor het vragen der divortie “ gecontracteerd en wel namelijk degene door haar 
comparante voor het aangaan van dezelfde haar tweede huwelijk gemaakt, als degene van 
den staat aan haar kinderen van het eerste huwelijk toekomende zullen zijn en blijven ten 
laste van de eerste comparante ten deze alleen, dezelfde den tweede comparant daarvan 
ontlast en expresselijk bij deze garanderende tegen wie het zei. 
 
Waartegen hij tweede comparant aan de eerste comparante is gevende en in volle eigendom 
te laten alle voordelige actiën en pretenties, haave, meubel en immeubele obligaties en 
generalijke alle andere profijten voortgesproten uit de huwelijkse gemeenschap ten dage 
dezer existerende dusdanig dat de eerste comparante in vol bezit zal blijven van de gehele 
voordelige en nadelige boedel. Alle goederen die hun comparanten na dato dezer zullen 
aankomen zullen ieder hunne in het particulieren blijven zonder enige de minste 
gemeenschap. In zekerheid van de voorschreven jaarlijkse twee honderd en vijftig guldens 
ten profijt van den tweeden comparant verbond zij eerste comparant haar persoon en 
goederen, de touche der goederen waarvan zij de touche bezat, zowel roerende als 
onroerende zonder aanzien waar die gelegen zijn. 
 
Eindelijk om al de geschillen en kwesties te voorkomen, betrekkelijk tot ontvang der 
voorzegde twee honderd en vijftig guldens, tekende zij eerste comparante de touchte in het 
part en deel van de molen gestaan en gelegen tot Beerse, waaruit zij mits deze autoriseerde 
den actuele molenaar en degene bij tijde wezenden den tweeden comparant op den voet 
voorschreven onder zijn kwintantie te voldoen zonder dat hij tweede comparant daartoe 
gehouden is als zijnde zij eerste comparante de principale debitrice zonder enige restrictie. 
Of het bij ongeluk gebeurde dat de eerste comparante bij heirkracht een deel (van) haar 
onroerende of een deel der touche kwam te verliezen, in dat geval en dat alzulk verlies meer 
als vierduizend guldens zoude bedragen, zal hij tweede comparant mindering in zijn 
jaarlijkse som lijden à rato hetwelk alzo wederzijds word geaccepteerd mits deze. Tot 
achtervolgende van al hetgeen voorschreven verbinden zij partijen contractanten aan alle 
beneficien van recht en wel namelijk degene ten voordele der vrouwen ingesteld, uitgelegd 
en genoegzaam bekend. 
 
En op dat deze in al zijn punten met het beste effect bestendig zou kunnen plaatsgrijpen, zal 
dezelfde tot approbatie van de vrederechter van dit Kanton gesteld worden. Ingeval de 
kinderen der eerste comparante enig recht of pretentie nu of namaals wilden formeren ten 
laste van den tweede comparant, zij over de voorschreven staat, in dat geval verklaarde zich 
dezelfde comparante den tweede comparant daarvan ten alle tijde ten zijnen aanzoek te 
zullen ontlasten en alles tot haar private last te nemen.  
 
Aldus gedaan en gecontracteert binnen Herentals, ter presentie van de burgers Jan 
Haverans landbouwer en Jan Baptist Van Turnhout gepatenteerde bakker, beiden van 
competenten ouderdom en inwoners van Herentals. 
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Akte N°         28 Floréal jaar 7 (17 mei 1799) 
 
Op heden den acht en twintigste Floréal zevende jaar, voor mij notaris ter presentie van 
getuigen nagenoemd compareerden Joannes Van Aken, molenaarsgast in ouderdom van 
zeven en twintig jaar en Anna Catharina Helsen zijn huisvrouw in ouderdom van vijf en 
twintig jaar welke haar man ten einde nageschreven bij deze is autoriserende, inwoners der 
gemeente Voortkapel ter ene en Adriaen Van Lommel gepatenteerde timmerman inwoner 
der gemeente van Tongerlo ten gehuchte van Oosterwijk ter andere zijde, welke 
comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn over het maken van een nieuw huis, 
kamer en stal op de manieren hiervolgende:  
 
Den tweeden comparant Adriaen Van Lommel verbind zich bij deze zijnen kost  
alleen te construeren, bouwen en maken een nieuw huis met kamer en stalle, daaraan 
gelegen op de erve der voorschreven Joannes Van Aken en Anna Catharina Helsen 
competerende gelegen aan de Capelle ter Voort voorschreven tegens den windmolen 
aldaar. Het gemelde huis en kaemer zal moeten hebben de lengte van vier en dertig voeten 
en den stalle van veertien voeten, de breede zoo van het huis, kamer als stalle zal moeten 
zijn van vijftien voeten daar onder begrepen den afhang, de gebeintes en balken lang twintig 
voeten moeten zijn van goed eycken hout gelijk ook den stoel en plaeten het scheirwerk en 
de opschueten van denen hout. den voorschreven tweeden comparant zal in het gemeld 
huijs moeten doen maeken eene dobbele steenen schouw. De zolder ribben moeten zijn van 
denen ofte eycken hout, het buitenste leeme werke behoorlijk geribt en gevit, vensters en 
deuren van denen bert en tot dien zal dezelfde het dak in stroije moeten leggen in 
behoorlijke dikte, de vensters te voorzien van glaesen, den zolder te leggen van goed denen 
bert, en vorders zal dito Adriaen Van Lommel den voorschreven bouw ’ t zijnen koste alleen 
moeten voltrekken / behoorlijk het plaveijsel oft vloer en verder binnenwerk / tot de sleutel op 
deur inclues.  
 
Waartegens en in rencompens van welke constructie ende bouw den eersten comparanten 
Joannes Van Aken en Anna Catharina Helsen aan den tweeden comparant Adriaen Van 
Lommel van nu af zijn overgevende en cederende zeker schaer en blekbosch gelegen in  
“ de baeleboschen “ onder Westerlo genaamd “ de werft “, groot twee honderd dertig 
roeden. Paelende oost Peeter Valgaerens zuid wijlen den secretaris Soeten erfgenamen, 
west Joanna Verhaegen weduwe Adriaen Van Houdt en noord de erfgenamen Jan Helsen 
tot Zoerle. 
 
De den tweeden comparant Adriaen Van Lommel tussen heden en 25 Ventôse 
eerstkomende zal moeten opleggen en betalen een som van twee honderd guldens courant 
geld eens en dat de voorschreven bouw zal moeten voltrokken zijn, voor het gene den 
tweede comparant regardeert voor den voorschreven 25ste Ventôse. Den tweeden comparant 
en zal ook niet gehouden zijn te maken kelder oft oven gelijk ook niet de raemen voor de 
vensters, maar wel het boven glas ingeval van kruisvensters waarvan den eerste 
comparanten de keus hebben. 
 
Aldus gedaan en aangenomen binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptista Verboven en 
Francois Nijs (Neijens) geburen mijner notariaat als geloofwaardige getuigen.  
 
Akte N°         23 mei 1799 (4 Prairial jaar 7) 
 
Op heden den vierden Prairéal, 7de de jaar voor mij notaris en de getuigen nagenoemd 
compareerde den burger Joseph Puls winkelier en Anna Catharina Verelst zijn huisvrouw 
ter ene zijde en Franciscus Hendrickx, koopman in tabak en Maria Philippina Schmitz zijn 
huisvrouw ter andere zijde beiden inwoners van Herentals, welke eerste comparant aan de 
tweede verklaarde verhuurd te hebben, zeker hun eerste comparante huis met kamer, winkel 
mose en de juiste helft van den hof en dat voor een termijn van zes opeenvolgende jaren en 
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voor een som van vijftig guldens courant jaarlijks. Verder op de conditie dat de verhuurders 
reserveerden het gebruik op de zolder, moos in den kelder en in het stalleke en dat de 
huurder zal moeten betalen de juiste helft van den grondlasten. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Herentals, ter presentie van Jan Baptist Lemmens en Henrick Janssens 
als getuigen van competente ouderdom.  
 
Akte N°         6 juni 1799 (18 Prairial jaar 7) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Petrus Soeten in huwelijk met Dijmphna Swolfs, zo 
in eigen naam als in kwaliteit van voogd benevens Petrus Verhaert en Joannes Verhaert 
respectievelijk als mede voogden en vader der minderjarige kinderen van Catharina Soeten 
en Franciscus Soeten in huwelijk met Anna Catharina Heijlen, Henricus Verhaert in 
huwelijk met Anna Maria Soeten en Joannes Mannaerts in huwelijk met Anna Maria 
Laenen op heden den 18de Prairial jaar 7 voor mij openbaar notaris en present de getuigen 
nagenoemd publiekelijk aan de hoogste bieder presenteren te verkopen met één zitdag, 
twee percelen van erve hierna te specifieren: 
 
Onder koop 1 een perceel zaailand groot circa drie honderd vijf en twintig roeden, geheten  
“ het ’t weij stuk “ gelegen tot Morkhoven. Palende oost de erfgenamen van Adriaen Van 
Eijnde, zuid een stuk erve in huur bij Joseph Verlooij, west de kinderen van Joannes Sterckx 
en noord een veldstraat. Dit perceel is belast met een korenrente van een veertel, dewelke 
den pachter zal moeten voldoen. 
 
Onder en tweede koop, een perceel beemd, genaamd “ het straeten eijnde wijken “ groot 
salvo justo vijf en zeventig roeden, gelegen tot Straeteneijnde onder Tongerlo. Palende oost 
de erfgenamen van Guil. Bulkens, zuid een loop, west Petrus Maes en noord Petrus Heijlen.  
 
Dezelfde dag na langdurige roepen heeft voor den eersten koop den handslag ontvangen 
Adrianus Van Looij voor de som van vijf honderd en twintig guldens en stelde daarop vijf en 
dertig hoogen. Dezelfde dag haaft na veel oproepen den handslag ontvangen van den 
tweeden koop Adriaen Bulkens voor de som van honderd en zeventig guldens en stelde 
daarop vijftien hoogen. Aldus gedaan en provisioneel verkocht tot Morkhoven. 
 
Dezelfde dag heeft Adriaen Van Looij op den eerste koop nog tien hoogen bijgesteld. 
Heden den 22ste Prairial heeft Joannes Heijlen Adriaenszoon voor zijn moeder Maria 
Catharina Van Outsel nog twintig hoogen op den eersten koop gesteld, present P. M. 
Soeten en M. J. Soeten. Heden den 22 Paririal, 7de jaar heeft Adriaen Bulkens zo voor hem 
als voor zijn broer Ferdinand Bulkens en voor zijn zuster Anna Catharina Bulkens nog vijf 
hoogen gesteld op den tweeden koop, waarmede geprocedeerd zijnde tot het sluiten dezer 
verkoop zijn Joannes Heijlen voor zijn moeder en Adriaen Bulkens zo voor hem als voor 
zijn genaamde broer en zuster als laatste hoogers met het geven van drie stokslagen 
gerechtigde kopers geworden, present getuigen. 
 
Aldus gedaan en absoluut verkocht binnen Morkhoven, present Adriaen Aerts en Petrus 
Maes als aanzochte getuigen.  
 
Akte N°         7 juni 1799 (19 Prairial jaar 7) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Petrus Wouters molenaar tot Zoerle in huwelijk met 
Anna Catharina Hemels op heden den 19de Prairial jaar 7, voor mij notaris en ter presentie 
der getuigen nagenoemd publiekelijk aan den hoogste bieder presenteren te verkopen met 
één zitdag, een perceel zaailand gelegen onder Olen geheten “ het groot mertens “ groot 
salvo justo negentig roeden gelegen tot Gerheiden. Palende oost en west een straat, zuid de 
weduwe en kinderen van Joannes Cluijts en noord de voorkinderen van Bavo Witvrouwen. 
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Ten voorzegde dag heeft na langdurige oproepen den handslag daarvan ontvangen 
Adrianus Cluijts voor zijn moeder Catharina Verbiest 7 voor de som van drie honderd en 
tien guldens en stelde daarop vijftien hoogen. Na het geven van den handslag geprocedeerd 
zijnde tot het sluiten der verkoops condities is Adriaen Cluijts als laatste hooger voor zijn 
moeder Catharina Verbiest gerechtigde koper geworden. Aldus gedaan en absoluut 
verkocht met het geven drie stokslagen binnen Olen, present Petrus Josephus De Backer en 
Petrus Soeten als aanzochte getuigen. 
 
Akte N°          11 juni 1799 (23 Prairial jaar 7) 
 
Op heden den 23ste Prairial, jaar zeven, voor mij notaris J. Fr. Oniaerts en ter presentie van 
de getuigen nagenoemd, compareerde Henricus Vloeberghs in huwelijk met Maria Anna 
Peeters inwoners van Noorderwijk en Joannes Luijten ingezetene van Grobbendonk in 
huwelijk met Dijmphna Verlinden, voor dewelke hij hem ten effecte sterkmakende is gelijk 
hij beneffens dezelfde Henricus Vloeberghs ook gedaan heeft voor Theresia Heijns hun 
respectievelijke moeder en schoonmoeder, eerste weduwe van Joannes Vloeberghs en 
laatste weduwe van Joannes Verlinden, beiden ter ene zijde.  
 
Anna Dijmphna Wouters wettige dochter van wijlen Maria Catharina Heijns en 
Franciscus Wouters, dezelfde Anna Dijmphna Wouters bijgestaan van Henricus 
Norbertus De Smedt haar man ter tweede zijde en Anna Elisabeth Heijns ten deze 
bijgestaan van Petrus De Smedt haar man ter derde zijde. Die van den naam Heijns wettige 
kinderen van wijlen Petrus Heijns en Cornelia De Backer, welke comparanten verklaarden 
niet langer in gemeenschap te willen blijven van alzulke erfgoederen, alles op hun uit hoofde 
van Petrus Heijns en Cornelia De Backer hun respectievelijke ouders en grootouders 
verstorven. De comparanten hebben dezelfde erfgoederen laten verdelen in drie kavels, zo 
egaal mogelijk. 
 
Eerste kavel Sub. Littera A eerst een huis cum annexis, hof en binnenveld, groot circa 
honderd en tien roeden, gestaan en gelegen in den dorpscirkel te Olen en palende oost 
Joannes Thoremans, zuid Jan Baptist Douwen en de erfgenamen van Jan Baptist Matthijs, 
west de Plaets of markt en noord Gerardi Laenen erfgenamen. Item een perceel zaailand 
groot salvo justo vijf zillen, gelegen bij “ de duijfhuijzen “ onder het teritoir van Herentals, 
oost, zuid en west ... (leeg) en noord een straatje, actueel in gebruik bij Henrickus 
Verboven. Item omtrent veertig roeden broekagie gelegen op “ het slept “ onder Olen en 
palende oost Joannes Franciscus Wouters, zuid ... (leeg), west den molder Soeten en noord 
... (leeg). Item een perceel hooiwas, groot circa een oud bunder gelegen onder Herselt en 
palende oost ... Kerselaers van Itegem, zuid de kleine rivier, west Petrus Naets en noord 
Joanna Verboven. Item omtrent honderd negentig roeden hooiwas, gelegen in “ ’t dood 
broek “ te Hulshout. Palende oost Petrus Bruijndonckx, zuid Jan Baptist Verbist, west 
Franciscus Van Den Bruel kinderen en noord dezelfde J. B. Verbist. Item een half bunder 
zaailand geheten “ den heuvel “ gelegen te Hulshout. Palende oost Adrianus Vervoort, zuid 
een straatje, west Elisabeth Van Pelt en noord dezelfde Adrianus Vervoort. Item een half 
bunder zaailand genaamd “ het groot stuk “ gelegen tot Hulshout. Palende oost de weduwe 
van den secretris Soeten, zuid de rivier de Nethe, west Joannes Van Tongerloo en noord 
Petrus Heijlen. Item omtrent honderd en twee en twintig roeden hooiwas gelegen tot 
Hulshout in “ ’t geertsbroek “. Palende oost de weduwe en de kinderen van den secretaris 
Soeten, zuid de Nethe, west Joannes Franciscus Thijs en noord Franciscus Helsen. Item 
een heide groot circa 100 (700?) roeden gelegen in “ den honing “ onder Olen. Palende 
oost een loop, zuid petrus Van Hove, west ... (leeg). Item en tot slot een heide, groot salvo 
justo 100 roeden gelegen tot Kerkhoven onder Olen. Palende oost en noord een straat, zuid 
Petrus De Ceuster en west Joannes Peeters.  
 

 
7 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Jan Bapt. Cluyts x Anna Catharina Verbiest, nr. 472, pag. 96. 



Notariaat Joannes Franciscus Oniaerts 1785-1801  Pagina | 264 

Tweede kavel Sub. Littera B eerst een perceel zaailand geheten “ de hoeve “ groot salvo 
justo een bunder gelegen in de Haegstraat tot Hulshout. Palende oost en zuid een baan, 
west Joseph Boeckx en noord petrus Bruijnzeels. Item een stuk zaailand, genaamd “ het 
schuerland “ groot circa drie dagmalen, gelegen tot Bruggeneinde onder Heist. Palende 
oost een baan, zuid Th. Bruinzeels, west dezelfde en noord de erfgenamen van Maria 
Catharina Van Laer. Item de helft van een perceel zaailand, groot in het geheel omtrent een 
bunder gelegen tot Hulshout onverdeeld met Peeter Verbist. Palende in het geheel oost de 
H. Geest Tafel van Hulshout, zuid een baan, west Joannes Vervoort en noord de 
zogenaamde Heistraat. Item een perceel zaailand en vijver geheten “ de vijverheide “ groot 
twee honderd en vijftig roeden, gelegen tot Heultje. Palende oost Gommarus Dens, zuid en 
noord een straat en west Josephus Van kerkhoven. Item omtrent twee zillen zaailand 
genaamd het half bunder, gelegen als het voorgaande perceel. Palende oost Joseph Van 
Kerkhoven, zuid en noord een straat en west Adriaen Snijers. Item een perceel zaailand, 
groot salvo justo zes zillen, gelegen tot Hezewijk onder Noorderwijk. Palende oost en west 
een straatje, zuid een straat en noord Jan Heijns erfgenamen. Item een perceel beemd, 
groot ruim een zille, gelegen in “ de hellekens “ onder Herentals. Palende oost Cornelius 
Heijns kinderen, zuid een straatje, west J. B. De Meulder en noord een loop. Item en tot slot 
een perceel dries geheten “ het duijfhuijs “ gelegen onder het resort van Herentals. Palende 
oost ... (leeg), zuid een loop, west Gerard Verbist en noord ... (leeg). 
 
Derde kavel Sub. Littera C eerst een huis, stal, schuur, bakhuis, hof en aangelegen erve 
groot te samen salvo justo vijf bunders, respectievelijk geheten “het binnenveld “, “ het 
garstland “, “ het driesken “, “ de bunders “, “ het blokxken “ en “ het delleken “, alles 
gestaan en gelegen tot Hezewijk, zowel onder Olen als onder Tongerlo en Noorderwijk. 
Palende in het geheel oost de Heer Peeter Heijlen erfgenamen, Joannes Heijns, Gerardus 
Verbist en anderen, zuid dezelfde Verbist, west een straatje en noord Henrick Leirs. Item een 
perceel erve half zaailand half dries, groot circa een bunder, geheten “ den hoogen en 
leegen kalveren bruel “ gelegen tot Hezewijk onder Olen. Palende oost de kinderen van 
Guilliam S’ Jongers zuid Gerard Verbist, west Cornelius Heijns kinderen en noord Joannes 
Heijlen erfgenamen. Item een perceel dries groot omtrent een half bunder genaamd “ den 
kruis? dries “ gelegen tot Hezewijk onder Olen en palende oost Adriaen Heijlen, zuid 
Gerard Verbiest, west Cornelis Heijns erfgenamen en noord de straat van Olen naar 
Herentals. Item een heike groot cisrca 100 roeden gelegen tot Plassendonk onder 
Noorderwijk en palende oost den H. Geest dries, zuid de erfgenamen van Joannes Heijns, 
west en noord de kinderen van Cornelius Heijns. Item twee beemden aan elkander groot 
salvo justo een bunder, insgelijks gelegen tot Plassendonk en palende oost Cornelius Heijns 
kinderen, zuid Petrus Laenen en andere, west de erfgenamen van heer Wouters en noord 
Peeter Meir en Guilliam Peeters. Item omtrent de honderd roeden broekagie op “ het steen “ 
onder Olen. Palende oost Theresia Sleeckx, zuid ... (leeg), west Jacobus Willems en noord 
de Nethe. Item en tot slot een half bunder heide geheten “ het papenheike “ gelegen tot 
Hezewijk onder Olen en palende oost Cornelis Heijns kinderen, zuid Ant. Helsen 
erfgenamen, west dezelfde kinderen Heijns en noord een straatje.  
 
Alvorens te procederen tot blinde loting hebben de condividenten onderling ondersproken de 
navolgende clausulen en condities: volgt opsomming ... o. a. en alzoo uijt iederen cavel van 
Maria Heijns hun convidenten respectieve zuster en moeije jaarlijks haar leven lang moet 
betaald worden de som van een en twintig guldens en een veertel koren … 
 
De eerste kavel Sub. Littera A. bevallen aan Anna Dimphna Wouters in huwelijk met 
Henricus Norbertus De Smedt, den tweede kavel Sub. Littera B. aan Henrickus 
Vloeberghs en Joannes Verluijten voor Theresia Heijns, hun respectievelijke moeder en 
schoonmoeder en den derde en laatste kavel Sub. Littera C. aan Anna Elisabeth Heijns in 
huwelijk met Petrus De Smedt. Actum te Olen ten dage als boven en ter presentie van P. M. 
Soeten en Franciscus Janssens als aanzochte getuigen.  
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Akte N°         19 juni 1799 (1 Messidor jaar 7) 
 
Op heden den eerste messidor 7de jaar, voor mij notaris en present de getuigen nagenoemd 
compareerde Anna Elisabeth Eijskens huisvrouw van Joseph Gebruers landbouwer 
binnen de gemeente van Herentals. De eerste comparante enigszins onpasselijk beide 
nochtans hun verstand wel machtig en de eerste comparant in ouderdom van vier en veertig 
jaren en den tweeden in den ouderdom van twee en dertig jaar, welke comparanten 
verklaarden bij deze hun testament geordonneerd te hebben. 
 

- Dispositie van hun goederen zowel de haafelijke als de erfelijke waarvan zij de 
haafelijke en de kamer maakten aan elkaar in volle eigendom en aangaande de 
erfelijke goederen daarvan maakte den eerststervende aan de laatst levende de 
volle touchte en gebruik gedurende zijn leven. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals ten woonhuize der testateuren op datum als 
boven, ter presentie van de burgers Joseph Buls (Puls) en Franciscus Hendrickx 
gepatenteerde winkeliers binnen deze gemeente van Herentals als getuigen.  
 
Akte N°        27 september 1799 (9 Thermidor jaar 7) 
 
Bureau te Geel, op heden 9 Thermidor jaar 7 compareerde notaris Oniaerts die verklaarde 
op rekwest van burger Peeter Helsen (Oevel) publiekelijk te verkopen graan ten velde 
staande. Kopers van de twaalf loten waren o. a. Adriaen Van Lommel, Adriaen Bertels Geel 
borg Adriaen Doos Oevel, Jan Baptist Ennekens Oevel, Joseph Verachtert. Aldus 
publiekelijk verkocht op datum als boven present Franciscus Nijers en J. Fr. Wuijts.  
 
Akte N°         1 juli 1799 (13 Messidor jaar 7) 
 
Op heden den 13de Messidor jaar 7 voor mij notaris en ter presentie van getuigen 
nagenoemd compareerde Joannes Franciscus Renders in huwelijk met Elisabeth Van 
Olmen ingezetenen van de gemeente van Herentals en landbouwer aldaar, welke 
comparant verklaarde getransporteerd te hebben aan Carolus Josephus De Meulder 
inwoner der gemeente van Tielen en landbouwer aldaar zeker een perceel land gelegen tot 
Tielen ten gehuchte ... genaamd “ de zandschiel ” groot omtrent de twee honderd vijftig 
roeden. Palende oost Jan Baptist Van Deun?, zuid de rivier de Aije, west Joannes Nuijts en 
noord de straat en dat om mits een som van vier honderd … Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Herentals op datum als boven, present Franciscus Andries inwoner alhier en Anthoon 
Dox metser inwoner van Lille beiden als getuigen. 
 
Akte N°         27 juli 1799 (9 Thermidor jaar 7) 
 
Heden den 9de Thermidor jaar 7 compareerde de notaris Oniaerts welke verklaarde op 12 
Thermidor in de gemeente van Vorselaar op rekwest van de burger Franciscus Van De 
Brande tot publieke verkoop van graan ten velde staande. Er werden 27 loten verkocht, 
kopers waren o. a. baas Janssens, Anthoon Verhagen, Jan Baptist Van Der Gucht, Cornelis 
Willems, Adriaen Wuijts, Jan Henderickx, Peeter Verholen den burger Hufkens … Aldus 
publiekelijk verkocht op datum als boven binnen het dorp van Vorselaar, present A. J. 
Oniaerts en Jan Baptist Van Der Vucht als getuigen.  
 
Akte N°         1 juli 1799 (13 Messidor jaar 7) 
 
Op heden den 13de Messidor 7de jaar voor mij notaris en present getuigen nagenoemd 
compareerden Anna Catharina Hermans Jansdochter inwoonster der gemeente van 
Vorselaar ten deze bijgestaan van Lambertus Van Zande haar man landbouwer tot 
Vorselaar, welke comparante verklaarde getransporteerd te hebben aan Jan Van Bijlen in 
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huwelijk met Maria Elisabeth Govaerts inwoners en landbouwers van Schobbroek kanton 
van Westerlo en Joseph Van Bijlen inwoner en landbouwer tot Morkhoven hier present en 
het transport accepterende ieder voor de juiste helft van te weten zeker perceel zaailand 
genaamd “ het binnenblok “ groot salvo justo circa zeventig roeden. Palende oost en zuid 
de straat, west Jan Baptist Dils erfgenamen en noord Jan Van Bijlen. Item een perceel 
zaailand groot salvo justo een half bunder genaamd “ het schuereussel “. Palende oost Jan 
Van Den Brande, zuid Peeter Dils, west de baan en noord het Schobbroek straatje.  
 
Beide de voorzegde panden gelegen tot Schobbroek en bij den eerste mede acceptant in 
huur gebruikt en dit transport geschiedende voor de som van drie honderd guldens courant 
die de transportanten uit handen van de acceptanten bekenden ontvangen te hebben. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen op datum als boven, ter presentie van Franciscus 
Neijens inwoner van Olen en Peeter Van Tongel inwoner van Noorderwijk als aanzochte 
getuigen. 
 
Akte N°         27 juli 1799 (9 Thermidor jaar 7) 
 
Bureau van Geel 9 Thermidor jaar 7. Compareede notaris Oniaerts die verklaarde op 13 
Thermidor in de gemeente van Olen te procederen voor de burger Peeter De Backer tot 
publieke verkoop van graan. Er werden 25 loten te koop aangeboden, kopers waren o. a. 
Peeter Douwen Noorderwijk, Adriaen Boecx Oosterwijk, Marten Dresselaers, Peeter Sels, 
Adriaen Van Lommel Oosterwijk, Marten Aerts Gelindel, Peeter De Ceuster Oosterwijk, 
Franciscus Verswijvel, P. J. De Backer, Adriaen Van Dijck borg Adriaen Dils, Michiel 
Verwimp, Adriaen Dils … Aldus gedaan en publiekelijk verkocht op datum als boven, present 
P. De Ceuster en Joannes De Kepper als aanzochte getuigen.  
 
Akte N°        1 augustus 1799 (14 Thermidor jaar 7) 
 
Bureau van Geel 9 Thermidor jaar 7. Compareerde de notaris Oniaerts die verklaarde dat 
op de 14de der maand Thermidor in de gemeente van Vorselaar ten huize van den burger 
Peeter Thijs te procederen op rekwest den adminstrateurs der armen der gemeente van 
Vorselaar tot verkoop van het schaar hooi van dit jaar op de beemden in 11 kopen te 
specifieren. Aldus verkocht binnen het dorp van Vorselaar kanton van Herentals, present 
Joseph Oniaerts en Cornelius Van Der Vucht.  
 
Akte N°        1 augustus 1799 (14 Thermidor jaar 7)  
 
Bureau van Geel 9 Thermidor jaar 7. Compareerde de notaris Oniaerts die verklaarde dat 
op de 14de Thermidor in de gemeente van Vorselaar om te procederen op rekwest van 
burger Theresia Verlinden vrouw van Cornelis Daneels tot publieke verkoop van haar 
graan staande ten velde. Er werden achttien loten verkocht en kopers waren o. a. Cornelis 
Daneels, Jan Baptist Van Der Vucht, den burger Hufkens, Peeter Van Tendeloo, Guilliam 
Claes, Jacobus Van Opstal, Norbert Laureijs, Diel Daneels, Carel Struijf … Aldus publiekelijk 
verkocht binnen het dorp van vorselaar op datum als boven present Joseph Oniaerts en Jan 
Baptist Van Der Vucht als getuigen.  
 
Akte N°        2 augustus 1799 (15 Thermidor jaar 7) 
 
Bureau van Geel 9 Thermidor jaar 7. Compareerde notaris Oniaerts dewelke verklaarde op 
de 15de van de maand Thermidor in de gemeente van Noorderwijk te procederen op rekwest 
van de burger Jan Baptist Laenen tot publieke verkoop van graan. Eerste koop in het 
binneveld is verkocht aan baas Verwerft voor 17 guldens en 5 stuivers … Er werden in totaal 
19 loten verkocht, kopers waren o. a. baas Van De Poel, Marten Peeters, aan baas Peeters 
Morkhoven, Adriaen Smets, Joannes Heijlen, Franciscus Janssens Olen, Carel Snijers, Jan 
Baptist Van Hout Hezewijk, Jan T’Seijen, Cornelis Verlinden borg Fr. Neijers Hezewijk, Jan 
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Seijen, baas Anthonis Verwerft. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht op datum als boven, 
present Marten Peeters en baas (J. F.) Anthonis als getuigen. 
 
Akte N°        3 augustus 1799 (16 Thermidor jaar 7) 
 
Bureau van Geel 9 Thermidor jaar 7. Compareerde notaris Oniaerts dewelke verklaarde op 
de 16de van de maand Thermidor in de gemeente van Olen te procederen op rekwest van 
burger Adriaen Heijlen tot verkoop van graan. Eerste koop aan Jan Hoes is verkocht aan 
Adriaen Heijlen voor 14 guldens. Er werden in totaal 23 loten verkocht, kopers waren o. a. 
Adriaen Van Reusel, Jan Baptist Wouters Wiekevorst, Adriaen Van Hove Doffen, Fr. Van 
Den Brande ILLe … 22ste koop op de schrans te leveren vijf loopen koren aan Jan Baptist 
Wouters Wiekevorst, borg Hendrick Verbist aldaar.  
 
Akte N°        3 augustus 1799 (16 Thermidor jaar 7) 
 
Bureau van Geel 11 Thermidor jaar 7. Compareerde notaris Oniaerts dewelke verklaarde 
op de 16de van de maand Thermidor in de gemeente Olen te procederen op rekwest van 
burger Jan Verboven tot verkoop van graan. Er werden 12 loten te koop aangeboden, 
waarvan o. a. de volgende koper waren: 1ste koop op “ het bouwens “ te leveren twee 
veertelen koren aan de weduwe Cluijts is verkocht aan Peeter Heijlen, molder. Verder: 
Adriaen Verboven, baas Verwerft Rossum, Peeter Neijens Buul, Peeter Sels. Aldus gedaan 
en publiekelijk verkocht op datum als boven, present (Peeter) F. De Smedt en M. Goris als 
getuigen. 
 
Akte N°        3 augustus 1799 (16 Thermidor jaar 7) 
 
Bureau van Geel 11 Thermidor jaar 7. Compareerde de notaris Oniaerts dewelke 
verklaarde op de 16de van de maand Thermidor in de gemeente van Olen te procederen op 
rekwest van de burger Martinus Smets tot verkoop van graan. Er werden 13 loten te koop 
aangeboden, kopers waren o. a. Adr. van Hove Meeren, Peeter Van Genechten Gerheiden, 
Jan Van Lommel Meeren, Adr. Verboven Meeren, Peeter Van Hove Herenthout, Jan Van 
Mense, de wed. Mich. Laureijs Larum borg Jan Goossens, Jan Baptist Wouters borg Henr. 
Verbist … Aldus gedaan en publiekelijk verkocht op datum ald boven, present P. F. De 
Smedt en M. Goris als getuigen.  
 
Akte N°        5 augustus 1799 (18 Thermidor jaar 7) 
 
Den ondergeschrevene als gelaste van Peeter Lemmens en Jan Lemmens respectievelijk 
inwoners van Meulestede (kanton van Gent) en Meise (kanton van Grimbergen) ingevolge 
hun procuratie de eerste van 15 Germinal 5de jaar en gepasseerd voor den notaris Impens 
aldaar residerende en de andere voor het tribunaal van Vrede voor het kanton van 
Grimbergen op datum van 17 Germinal zelfde jaar geregistreerd tot Brussel tot het dirigeren 
van de nalatendheid en succesie wijlen Joanna Maria Lemmens hun zuster overleden tot 
Herentals, onderhoord hebbende dat Andries Verlinden en Jan Franciscus Verlinden 
inwoners van Westerlo geintentioneerd zijn de gehele nalatendheid van de gezegde Joanna 
Maria Lemmens te verkopen zonder aan de ondergeschrevene in zijn kwaliteit enige kennis 
te geven, zo en gelijk zij zouden kennis van den onderschreve zijne constituanten ten zelve 
sterfhuize staat hebben doen formeren en zulks merkelijk nadeel van de ondergeschreve 
constituanten verkocht mits deze te constiueren den notaris Oniaerts binnen Olen, ten 
einde van zich te begeven ter plaatse van verkoop der gemelde nalatendheid en aldaar in 
kwaliteit van notaris bijgestaan van twee getuigen aan den publieken verkoop de verkoop te 
dirigeren of aan de gemelde Andries Verlinden en Jan Franciscus Verlinden te 
protesteren tegen de meergemelde verkoop met opzegging. Actum Olen 18 Thermidor, B. 
Le Paige. 
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Akte N°        8 augustus 1799 (21 Thermidor jaar 7) 
 
Bureau van Geel 18 Thermidor jaar 7. Compareerde de notaris Oniaerts dewelke 
verklaarde dat op den 21ste van de maand Thermidor in de gemeente van Vorselaar te 
procederen op rekwest van de kinderen en erfgenamen van Peeter Empsen en Anna 
Wouters tot verkoop van graan ten velde. Kopers waren o. a.: Franciscus Van Den Broek, 
Peeter Vervoort, Anthoon Verhagen, Cornelis Van Den Broeck, Geeraert Van Den Broeck, 
Peeter Van Cant, Peeter Vervoort, Peeter Geert, Guilliam Claes, Franciscus Dillen, Adriaen 
Van Looij … Aldus verkocht binnen Vorselaar op datum als boven present A. J. Oniaerts en 
Jan Baptist Van Der Vucht.  
 
Akte N°        8 augustus 1799 (21 Thermidor jaar 7) 
 
Bureau van Geel 18 Thermidor jaar 7. Compareerde de notaris Oniaerts dewelke 
verklaarde dat op den 21ste van de maand Thermidor in de gemeente van Vorselaar te 
procederen op rekwest van de burgeresse Van Den Broeck weduwe Joannes Begoos tot 
verkoop van haar graan staande ten velde. Er werden 14 loten te koop gesteld en de kopers 
waren o. a.: Peeter Vervoort, Jan Baptist Klissen, Jan Hendrickx, Peeter Begoos, Peeter Van 
Noten, Francis Franssen, Peeter Geerts borg Franciscus Van Looij, Jan Valkx, Jan Jacobs 
Moleneinde, Jan Baptist Willems … Aldus verkocht binnen het dorp van Vorselaar op datum 
als boven, present A. J. Oniaerts en Jan B. Van Der Vucht. 
 
Akte N°        13 augustus 1799 (26 Thermidor jaar 7) 
 
Op heden den 26de Thermidor jaar 7, voor mij Jan Francicus Oniaerts notaris, 
compareerden Guilliam Aerts oud 80 jaar, landbouwer tot de gemeente Geel, Jan de Cort 
oud 79 jaar landbouwer tot Westerlo, Anthonis Van Hout oud 70 jaar landbouwer tot 
Westerlo, Petrus Verwimp oud 70 jaar eveneens landbouwer tot Westerlo, Adriaen 
Bosmans oud 77 jaar landbouwer tot Zoerle, Adriaen Dekkers oud 74 jaar oud rentenier tot 
Oevel, Henrick Swolfs oud 66 jaar landbouwer en inwoner van Geel, Adriaen Valgaerens 
oud 61 jaar, landbouwer tot Westerlo, Petrus Verswijvel oud 59 jaar garde champetre van 
de gemeente Westerlo, Petrus Daems oud 59 jaar landbouwer tot Westerlo, Adriaen 
Bastiaens oud 46 jaar landbouwer tot Oevel, Henrick Eijsermans, 48 jaar oud landbouwer 
tot Zoerle, Martinus De Swerte oud 40 jaar landbouwer tot Oevel.  
 
Welke comparanten aan mij notaris verklaarden op de presentie de l’agent municipal van 
Tongerlo kanton Westerlo dat het waar en waarachtig is ...  
 
Handelt over een verzoekschrift om gewassen te mogen halen op gemeenschappelijk 
gemeente bezit ... op de heiden genaamd “ de Swertsheijde “, “ Sterschotsheijde “ en  
“ wede heijde “ in de gemeente van Tongerlo. Gedaan te Westerlo op datum als boven ... et 
apres lecture faite par translat de Francais en flamand les dits comparants ont persisté et 
signé avec moi notaire … 
 
Akte N°        9 augustus 1799 (22 Thermidor jaar 7) 
 
Conditie en voorwaarden dewelke Anna Catharina Hermans weduwe wijlen Joannes 
Vinck ten deze bijgestaan van Lambrecht Van Den Sande haar man, Maria Vinck ten deze 
bijgestaan van Peeter Begoos haar man, Catharina Vinck, Elisabeth Vinck en Hubertus 
Anthonis De Vries als last en procuratie hebbende van Joanna Vinckx in huwelijk met 
Martinus Van Isschot, verklaarden publiekelijk te verkopen aan de meestbiedende door mij 
als notaris met de getuigen nagenoemd zeker perceel hooiwas.  
 
In conformiteit der voorschreven condities werd te koop gesteld de helft in een half bunder 
hooiwas gelegen in “ het klijn broek “ onder Vorselaar. Palende oost Guilliam Geerts, zuid  
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“ den Throon “, west de erfgenamen Adriaen De Dekker en noord de beek. Heeft daarvan 
na langdurige roepen de handslag ontvangen Franciscus Goijvaerts voor de som van 
honderd en tien guldens en verklaarde daarop te stellen twaalf verdieren. Op heden eersten 
Fructidor van het jaar zeven, het voorschreven perceel door mij notaris andermaal 
opgeroepen zijnde is hetzelfde met het geven van drie stokslagen absoluut verbleven aan de 
voorschreven Franciscus Goijvaerts.  
 
Aldus verkocht binnen het dorp van Vorselaar, ter presentie van Jan Baptist Van Der Vucht 
en A. J. Oniaerts als getuigen.  
 
Akte N°        26 augustus 1799 (9 Fructidor jaar 7) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Maria Elisabeth Cluijts weduwe wijlen G. S’Jongers 
van eerste huwelijk naast haar kinderen in hetzelfde huwelijk verwekt te weten Joannes 
Baptist S’Jongers, Anna Catharina S’Jongers ten deze bijgestaan van Peeter M. Verrijdt 
haar man te koop zullen presenteren de goederen hierna te verkopen. 
 
Eerste koop een perceel dries gelegen onder Olen omtrent “ het paradijs “ groot twee 
honderd dertig roeden. Palende oost en zuid de weduwe Jan Van Hove, west Jacobus 
Willems en noord de weduwe Verbiest, op den last van de weg naar des verkopers bos 
noordwaarts aan deze gelegen te aanvaarden voor het gebruik te half maart eerstkomende. 
 
Tweede koop een perceel erve genaamd “ het laerenblok “ groot drie honderd en vijftig 
roeden, gelegen onder Noorderwijk. Palende oost de kinderen Jan Heijlen, zuid de 
erfgenamen van Joseph Heijlen, west Peeter Laenen en noord Jacobus Willems.  
 
Derde koop een perceel erve genamd “ het schrubbes “ gelegen onder Noorderwijk, groot 
twee honderd en tien roeden. Palende oost de straat, zuid Peeter Vermeerbergen, west Mr. 
Jacobus Willems en noord Henrick Vloebergs. Heeft daarvan den handslag ontvangen 
Guilliam Van Passel voor de som van twee honderd en vijftien guldens en telde daarop nog 
achttien verdieren. Op heden den 9de Fructidor het voorzegde perceel andermaal door mij 
notaris opgeroepen zijnde is hetzelfe met het geven drie stoklsagen absoluut verbleven 
zonder verdere verhoging aan Guilliam Van Passel.  
 
Aldus absoluut verkocht op datum als boven, present Peeter Vermeerbergen en Marten 
Goris als getuigen.  
 
Akte N°        28 augustus 1799 (11 Fructidor jaar 7) 
 
Op heden den 11de Fructidor jaar 7 voor mij notaris en in presentie van de getuigen 
nagenoemd compareerde Maria Elisabeth Cluijts weduwe wijlen G. S’Jongers, Jan 
Baptist S’Jongers en Anna Catharina S’Jongers ten deze bijgestaan van Peeter 
Martinus Verreijdt haar man, welke comparanten verklaarden getransporteerd te hebben 
aan Adriaen Heijlen gepatenteerde molenaar en inwoner van Olen, alhier present en de 
nabeschreven koop accepterende, zeker perceel van erve groot omtrent een bunder gelegen 
tot Hezewijk onder Olen. Palende oost en zuid Cornelis Heijns erfgenamen, west Peeter 
Heijns erfgenamen en noord Geeraerd Verbiest en dat om en mits een som van twee 
honderd en zestig guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals ter 
presentie van den burger Thilemans en Franciscus Van Hove huiddevettersgast als 
getuigen. 
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Akte N°        5 september 1799 (19 Fructidor jaar 7) 
 
Den ondergeschrevene zo voor zichzelf als voor zijn consoorten comitteerde mits deze de 
notaris Oniaerts om zich te vervoegen tot de persoon van Adriaen Mens 8 akkerman 
wonende tot Meeren gehucht van Olen en aan dezelfde te doen de opzegging van huis, hof 
stal, schuur met de landerijen, weiden en beemden die hij van den ondergeschreven in huur 
in bezit heeft tegen 25 Ventôse en 28 Thermidor beide eerstkomende. Ondertekend : Jan 
Franciscus Heijlen. 
 
Op heden den 8ste Vendémiaire heb ik notaris mij getransoprteerd aan den persoon van 
Adriaen Mens ten zijnen huize en aan dezelfde na voorlezing de voorstaande commissie 
gedaan de opzegging daarbij vermeld, welke mij heeft geantwoord dat de opzegging buiten 
tijd was en vervlogen, dezelfde niet aan te nemen waarom tegen ditto Adriaen Mens hebben 
geprotesteerd als in de commissie . 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
8 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adriaen Mens x Anna Cath .Vermeerbergen, nr. 1607, pag. 

325.  
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Akte N°        19 oktober 1799 (27 Vendémiaire jaar 8) 
 
Condities en voorwaarden op dewelke Anna Catharina Hermans bijgestaan met Carolus 
Helsen inwoner van Bouwel haar man, op heden den 27 Vendemitaire jaar 8 voor mij notaris 
en present de getuigen nagenoemd, publiekelijk aan de hoogstbiedende te verkopen met 
één zitdag‚ met stellen van hoogen en met stokslag, verschillende percelen van erven ten 
grote delen gelegen onder Olen. De stokslagen zullen gedaan worden door mij notaris ten 
twee uur na de middag ten huize van baas Van Eijnde alhier. 
 
Onder koop 1 een perceel weide, groot 200 roeden geheten “ de meiren “ gelegen tot 
Boekel. Oost Cornelius Maes, zuid een sytraat, west petrus Van De Parre en noord Joannes 
Van Eynde. Deze voorzegde koop heeft na langdurige roepen hiervan den handslag 
ontvangen Adrianus Van Castel voor de som van vier honderd en vijf en tachtig guldens en 
stelde daarop vijf en twintig hoogen. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde 
verkoopcondities is men op heden den 6 Brumaire jaar 8, geprocedeerd tot het sluiten der 
zelfde en is Adriaen Van Castel als laatste hooger koper gebleven. 
 
Onder den 2de koop, omtrent een zille genaamd “ het kapoenenmans ” gelegen als voor. 
Palende oost Franciscus Wouters, zuid en west Martinus Van Bijlen en noord Joannes Bens. 
Item onder den 2de koop, omtrent 100 roeden heide bij den aard tot Boekel. Palende oost, 
zuid en west een straat en noord den aard. Heeft daarvan den handslag ontvangen 
Henricus Deckers voor veertien guldens en stelde daarop één hooge. Andermaal 
voorgelezen zijnde is men op heden 6 Brumaire, jaar 8 geprocedeert tot het sluiten dezelfde 
Henrickus Deckers als laatste hooger koper geworden. 
 
Onder den 3de koop, een stuk zaailand genaamd “ het bremblok “ groot circa honderd 
roeden gelegen als voor. Palende oost Martinus Menten, zuid Joannes Hermans, west 
Josephus Heijlen en noord Joannes Van Eijnde. Ten voorzegde dag heeft na langdurige 
roepen den handslag ontvangen Henrickus Deckers voor de som van twee honderd 
guldens en stelde daarop tien hoogen. Aldus gedaan en provisioneel verkocht, ter presentie 
van Michiel Willems en Martinus Goris als getuigen aanzocht. Andermaal voor gelezen 
zijnde op 6 Brumaire jaar, tot het sluiten dezelfde is Henricus Deckers als laatste hooger 
met geven van drie stokslagen koper geworden. 
 
Aldus absoluut verkocht en behoorlijk gesloten binnen Olen, ter presentie van Martinus Meir 
en Martinus Goris als getuigen. 
 
Akte N°        17 oktober 1799 (25 Vendémiaire jaar 8) 
 
Condities en voorwaarden op dewelke Maria Verdonck op heden den 25ste Vendémiaire 
jaar 8 door den notaris Oniaerts gedaan op het bureau van Geel door dezelfde notaris 
publiekelijk zal verkopen de klederen en het lijnwaad hierna te specifieren. Werd verkocht  o. 
a. kousen, broeken, sokken, hoed, wanten, comisool, kiel, kazak, neusdoek, sippen … 
 
Kopers waren o. a.: Adriaen Laureys, Jan Sijen, Franciscus Janssens, Jan Lenaerts, Peeter 
Vermeerbergen, Jan Hermans, Jan Hermans, Jan Van Olmen, Jan Van Doninck, Merten 
Boers, Peeter Hoefkens, Anthoon Hendricks, Michiel De Swert, Jan Edelsteens, Peeter 
Verbiest, Merten Meir, Henrick Van Dijck, Henrick Doos, Peeter Verachtert, Jan Baptist 
Verschueren, Jan Smets, Cornelis Ebelsteens, Andries Thijs, Adriaen Van Nuten, Peeter 

Not. 6044: 1799 
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Verboven, Jan Baptist Verschuren, Adriaen Wagemans, Marten Michiels, Henrick Wuijts, Jan 
Helsen, Anna Smolders, Jan Verrijt, Peeter Dekkers, Franciscus Torfs, Merten Boers, Peeter 
Van De Sande, Amand Bertels, Jan Baptist Sijen ... 
 
Aldus publiekelijk verkocht, op datum als boven, present Adriaen Dekkers en Henrick De 
Smet. 
 
Akte N°        23 oktober 1799 (1 Brumaire jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Dijmphna Wouters bijgestaan van Henricus 
Norbertus De Smedt inwoner van Olen haar man, door mij notaris present getuigen na 
genoemd zal presenteren te verkopen de goederen hierna te specifieren. Specificatie van de 
koop: een perceel erve gelegen onder Hulshout, groot salvo justo een half bunder. Palende 
oost de erfgenamen Soeten, zuid de rivier de Nethe, west Jan Marien en noord de 
erfgenamen Peeter Heijlen. Heeft hiervan den handslag ontvangen Peeter Tubax voor de 
som van twee honderd en zeven guldens en verklaarde daarop te stellen vijftien verdieren, 
present Jan Bapt. Van Mengsel en Jan Bapt. Dierckx als getuigen. 
 
Op heden den 16de Vendémiaire heeft Andries Van Asbroeck alsnog gesteld vijftien 
hoogen en op het voorzegde pand andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde tot finale 
verkoop is dezelfde met het geven van drie stokslagen en het stellen van vijftien naardere 
verdieren verbleven aan Peeter Tubax voor de som van twee honderd en zeven guldens en 
vijf en dertig verdieren. 
 
Aldus absoluut verkocht met den stokslag op datum als boven, present Adriaen Marien en 
Andries Van Asbroeck als getuigen. 
 
Akte N°        9 oktober 1799 (17 Vendémiaire jaar 8) 
 
Op heden den 17 Vendémiaire 8ste jaar voor mij notaris en getuigen nagenoemd, 
compareerde Peeter De Backer ingezetene der gemeente van Oevel ter ene zijde. Theresia 
De Backer bijgestaan van Franciscus Van Houdt haar man en ingezetenen van Herentals 
ter tweede zijde. Catharina De Backer jong bejaarde dochter, inwoonster van Oevel, ten 
deze bijgestaan van Franciscus Baestijns haar oom, Anna Marie De Backer ten deze 
bijgestaan van Jan Baptist Goossens haar man ingezetenen van Westerlo ten vierde zijde 
en Jan Baptist De Backer inwoner van Herentals ter vijfde zijde, allen kinderen van Jan 
Baptist De Backer en Dimphna Van Dijck overleden te Oevel, welke comparanten 
verklaarden niet langer in gemeenschap te willen blijven van alzulke goederen als aan hun 
onverdeeld competerende uit hoofde van hun ouders, maar van te produceren tot scheiding 
en deling als volgt: 
 
Aan de eerste kavel Sun Littera A, eerst zeker huis met den hof en grond van erve, gestaan 
en gelegen tot Oevel, groot salvo justo vijftig roeden. Palende oost een straatje, zuid “ het 
schuttershof “, west Jacobus Verachtert en noord Barbara Verwimp. Item een perceel erve 
genaamd “ het blockxen “ omtrent honderd en negentig roeden groot. Palende oost de 
straat, zuid hun eigendom met de derde kavel, west Merten Claes en noord de straat 
gelegen tot Tongerlo op “ de Zandvoort “ zijnde de kant tussen dit perceel en hetgeen van 
den derde kavel met het hout daarop wassende .. op den last dat deze kavel zal op haar 
moeten nemen ter ontlasting der andere kavels een rente van driehonderd guldens aan de 
Infermerie van Herentals.  
 
De condividenten hebben aan de tweede kavel onder de letter B aangelegd en zal degene 
die deze bij loting zal bevallen in volle eigendom hebben een huis met hof en binnenblok 
gestaan en gelegen tot Tongerlo op “ de Zandvoort “ in huur bij Henricus Van Gheel, groot 
samen omtrent een half bunder. Palende oost den doctor Raets, zuid Franciscus Daems en 
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anderen, west Theodoor Van Dijck en noord de straat, met twee heiden gelegen in “ den 
mostumaet “ onder Tongerlo en zal deze kavel trekken van de derde kavel een som van 
vijftig guldens eens. 
 
Aan de derde kavel Sub Littera C is aangelegd en zal deze kavel trekken in eigendom en 
hebben een perceel erve genaamd “ de zevenen “ groot twee honderd vijftig roeden gelegen 
tot Tongerlo. Oost de straat, zuid bakker Bervoets, west Merten Claes en noord het perceel 
erve aan de eerste kavel. Item een perceel erve en bos gelegen onder Oevel aan “ de 
nieuwe hoeve “ groot twee honderd en vijftien roeden. Oost Adriaen Koolkens erfgenamen, 
zuid Franciscus Smets wees, west Michiel Verachter en noord de heerbaan en zal deze 
kavel afgeven aan de tweede kavel vijftig guldens eens. 
 
Aan de vierde kavel Sub Littera D. is door de conditie aangelegd en zal dezelfde trekken in 
volle eigendom een perceel hooiwas gelegen in “ het Zammels broek “ groot en half bunder. 
Palende oost Peeter Buijens, zuid de erfgenamen Michiels, west Peeter De Win en noord de 
Nethe. Item een perceel erve genaamd “ den hijdries “ gelegen tot Tongerlo, groot een oud 
half bunder. Oost Adriaen Helsen, zuid de erfgenamen Van Der Wespen, west Guilliam 
Mertens en noord W. Tilemans en anderen. Item een heide gelegen aan “ de nieuwe  
hoeve “ onder Tongerlo bezaaid met dennen en zal deze kavel trekken van de vijfde kavel 
vijftig guldens eens. 
 
Voor de vijfde en laatste kavel is aangewezen en zal degene die deze zal bevallen in 
eigendom een perceel erve gelegen tot Tongerlo genaamd “ de quaede plek “ groot drie 
honderd tachtig roeden. Oost de straat, zuid Franciscus Boekstijns nomine uxoris, west J. M. 
Wuijts en noord Michiel Verachtert. Item een perceel hooiwas zijnde de onverdeelde helft 
van een half bunder met Jan Lembrechts in “ het Zammelsbroeck “ genaamd “ den 
Zammelaer “. Oost J. M. Heijlen erfgenamen, zuid de Nethe, west Marten Van Dingenen en 
noord den loop en zal deze kavel afgeven aan de vierde de som van vijftig guldens eens.  
 
De voorschreven kavels aldus gesteld zijnde hebben de comparanten alvorens tot loting te 
trekken ondersproken de volgende clausule en condities. De eerste kavel bevallen aan Anna 
Maria De Backer. De tweede kavel aan Peeter De Backer, den derden aan Theresia De 
Backer in huwelijk met Franciscus Van Houd, de vierden kavel aan Jan Baptist De 
Backer en de vijfde aan Catharina De Backer. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oevel 
ten huize van Carolus Verachtert, ter presentie van dezelfde Carolus Verachtert en Petrus 
Franciscus Verachtert als getuigen van competenten ouderdom ten deze aanzocht. 
 
Akte N°       29 september 1799 (7 Vendémiaire jaar 8) 
 
Bureau de Gheel, de inwoner Oniaerts notaris verklaarde dat op de elfste van deze courante 
maand in de gemeente van Noorderwijk in het huis van Peeter Bulkens procedeerde een 
verkoop van meubiele goederen … Ingevolge voorstaande declaratie zullen de erfgenamen 
wijlen Maria Bulkens door den notaris Oniaerts de goederen verkopen hierna te specifieren. 
 
Werd o. a. verkocht een paar wanten, moeskens, mutsen, ondermutsen, manchetten, 
lijnwaad, voorschoot, handdoeken, korf, neusdoek, hemden, kappen, fluwijnen enz. Kopers 
waren o. a.: Jan Jonkers, Jan Baptist Van Dijck, Jan Baptist Wuijts, Joseph Torfs, Peeter 
Van Ende, Adriaen Peeters, Geert Van den Broeck, J. B. Bulkens, Therees Truijnens, Geert 
Van den Broeck, Guill. Haesbroeckx, Therees Wuijts, J. B. Peeters, Dimphna Oyen, Joseph 
Franssen, Isabelle De Winter, Maria Wuijts, Guill. Engelen, Geert Dierckx, wed. Jan 
Franssen en vele anderen.  
 
Aldus publiekelijk verkocht deze 11de Vendémiaire jaar 8, present Jan Baptist Peeters en J. 
Fr. Wuijts en den inhoud dezer door verkopers opgetrokken. 
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Akte N°        18 november 1799 (27 Brumaire jaar 8)  
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Jan Baptist De Backer Jan Baptistzoon, actuele 
inwoner van Turnhout, op heden den 27ste Brumaire, 8ste jaar door mij notaris en present de 
getuigen ondergenoemd, presenteerde te verkopen de goederen hierna te specifieren. 
 
Eerste koop, een perceel hooiwas gelegen in “ het Zammels broek “ groot een half bunder. 
Oost P. Buijens, zuid de erfgenamen Michiels, west Peeter De Win en noord de rivier de 
Nethe. Heeft hiervan den handslag ontvangen Adriaen Van Dingenen inwoner van Oevel 
voor de som van vier honderd en tien guldens en verklaarde daarop te stellen twintig 
verdieren. 
 
Tweede koop een perceel erve, groot salvo justo honderd en tachtig roeden gelegen tot 
Tongerlo op “ den Zandvoort “. Oost Adriaen Helsen, zuid de erfgenamen Van Der Wespen, 
west Guilliam Mertens en noord W. Thilemans. Heeft hiervan na langdurige roepen den 
handslag ontvangen Egidius Goris doctor, inwoner van Tongerloo voor de som van twee 
honderd guldens en stelde daarop acht verdieren. 
 
Derde koop, een perceel dennenbos, gelegen onder Tonerlo omtrent “ de nieuwe hoeve “ 
groot honderd roeden. Heeft daarvan den handslag ontvangen Hubert Joseph Verhaert 
voor de som van zeven en twintig guldens en stelde daarop twee verdieren. Aldus 
provisioneel verkocht, ter presentie van Hendrick De Smedt en Jan Baptist Verhaert. 
Dezelfde dag stelde koper alsnog twee verdieren. 
 
Op 29ste Brumaire compareerde Amand Eskens ingezetene van Tongerlo, welke verklaarde 
op den tweede koop nog negen verdieren bij te stellen . Op heden den 4de Frimaire, 8ste jaar 
den eerste koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde tot finale verkoop is met het 
geven van 1ste, 2de en 3de stoksag absoluut verbleven en zonder verdere verhoging aan 
Adriaen Van Dingenen. Dezelfde dag den tweede koop andermaal opgeroepen tot finale 
verkoop is dezelfde absoluut verbleven aan Amandus Eskens. En tot slot den derden koop 
andermaal opgeroepen tot finale verkoop is dezelfde absoluut verbleven aan Hubert Joseph 
Verhaert. Aldus absoluut verkocht met den stokslag, ter presentie van H. Fr. De Smedt en 
Henrick Truijens.  
 
Den ondergeschrevene verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Adriaen Van 
Dingenen de som van vier honderd en vijftig guldens in voldoening van voorstaande koop. 
Item uit handen van Amand Eskens de som van twee honderd en tien guldens insgelijks zijn 
koopsommen en uit handen van Josh. Hubert Verhaert de som van één en dertig gulden 
van zijnen koop. Actum Tongerlo 11 Frimaire jaar 8. Jan Baptist De Backer. 
 
Akte N°        26 oktober 1799 (4 Brumaire jaar 8) 
 
Bureau de Gheel, compareerde notaris Oniaerts publiek notaris die verklaarde op de vierde 
van de maand Brumaire in de gemeente Noorderwijk te procederen op het rekwest van de 
burger August T’Serclaes tot het verkopen van bos. Eerste koop is verkocht aan notaris 
Oniaerts voor 9 guldens. Tweede koop aan Adriaen Tobakx voor 4 guldens 15 stuivers. 
Derde koop aan Jan Truijts voor 4 guldens. Vierde koop aan de weduwe Meir voor 4 
guldens. De vijfde koop aan Florentinus Hakselmans voor 8 guldens en 5 stuivers. De 
zesde koop aan Jan Baptist Van Passel (Wout) voor 5 guldens en 10 stuivers. De zevende 
koop aan dezelfde. De 8ste koop aan Jan Baptist Luijten voor 7 guldens en 5 stuivers. Aldus 
gedaan en publiekelijk verkocht, present Jan Baptist Peeters en Jan Baptist Van Passel als 
getuigen. 
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Akte N°        29 oktober 1799 (7 Brumaire jaar 8) 
 
Op heden den 7de Brumaire, jaar 8 voor mij notaris en ter presentie van de getuigen 
nagenoemd compareerde Jan Baptist Noijdens particulieren en inwoner der gemeente van 
Brussel naast Anthonis Noijdens inwoner van Vorselaar en particulier aldaar, hun 
sterkmakende voor hun deelhebbers ter ene zijde. Dezelfde Jan Baptist Noijdens zich 
alsnog sterkmakende voor den burger Lucas Van Tendeloo tot Antwerpen ter tweede zijde. 
Tot slot den burger Francois Joseph Hufkens agent der gemeente van Vorselaar naast 
Andreas Van Gils inwoner van Grobbendonk in huwelijk met Maria Françoise Hufkens, 
zich sterkmakende voor dezelfde zijn huisvrouw allen erfgenamen wijlen Maria Françoise 
Van Tendeloo overleden te Herentals. Welke comparanten verklaarden gescheiden en 
gedeeld te hebben de renten en obligatie door dezelfde Francoise Van Tendeloo achter 
gelaten en dat in drie egale kavels, beschreven onder de letters A, B, en C. 
 
De eerste kavel bestaat in een rente van duizend guldens courant ten laste van P. G. Spruijt 
en zijn vrouw, ingezetenen van “ ‘t Haegenblok “ bijvang van Lier. Item een obligatie van 
twee honderd en vijftig guldens courant ten laste van Catharina Klaes tot Grobbendonk. 
Item de helft van een rente van honderd guldens ten laste van Adriaen Eijskens en 
Joannes Eijskens tot Herentals, en is deze kavel bevallen aan den burger Jan Baptist 
Noijdens, zo voor zich als zijn zusters en broers. 
 
Tweede kavel Sub Littera B, bestaat in een rente van twee honderd en vijftig guldens ten 
laste van Peeter Van Reusel cum uxora. Item een rente van twee honderd guldens tot last 
van Peeter Verhulst tot Vorselaar. Item een obligatie van twee honderd en twaalf guldens 
tien stuivers in een meerdere van vier honderd vijf en twintig guldens ten laste van Marten 
Heijlen Hesewijk en is deze kavel bevallen aan den burger Francois Joseph Hufkens en 
Andreas Van Gils cum uxore, ieder voor de helft . 
 
Derde kavel Sub Littera C, bestaat in een rente of obligatie van honderd en vijftig guldens tot 
last van Hendrick Smolders ingezetene tot Grobbendonk. Item een obligatie van drie 
honderd guldens courant tot last van Laureijs Van Den Berge. Item een erfpacht ten laste 
van Peeter De Ceulaer tot Herentals ten kapitaal van twee honderd guldens en is deze 
kavel bevallen aan den burger Noijdens voor den borger Lucas Van Tendeloo tot 
Antwerpen. 
 
Ten laste van de condividenten blijkt een rente van vijfhonderd guldens in een meerdere van 
duizend guldens met de nakinderen van wijlen Fr. D. Van Tendeloo, met welke scheiding en 
deling de condividenten verklaarden vergenoegd te zijn. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Herentals, ter presentie van Jean de Backer en Adriaen Lemmens, inwoners van 
Herentals als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°        29 oktober 1799 (7 Brumaire jaar 8) 
 
Op heden den zevenste Brumaire, achtste jaar voor mij notaris en ter presentie der getuigen 
nagenoemd, compareerden de burgers Jan Baptist Noijdens rentenier wonende binnen de 
gemeente van Brussel zo in eigen naam als zich sterkmakende voor zijn broers en zusters, 
representanten van wijlen Anna Catharina Van Tendeloo ter ene zijde, dezelfde Noijdens 
alsnog gelast van den burger Lucas Van Tendeloo inwoner der gemeente van Antwerpen, 
voor dewelke hij zich is sterkmakende als naar recht, ter tweede zijde en den burger 
Andreas Van Gils in huwelijk met Maria Francisca Josepha Hufkens inwoner der 
gemeente van Grobbendonk naast Francois Joseph Hufkens inwoner der gemeente van 
Vorselaar als representanten van wijlen Maria Anna Van Tendeloo ter derde zijde, welke 
comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te wille blijven van alzulke goederen 
als op hun zijn verstorven uit hoofde van wijlen hun tante Francoise Van Tendeloo, gelegen 
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zo onder Geel als Herentals en daarvan te willen procederen tot scheiding en deling op 
egale loten en drie kavels onder de letters A,B en C.  
 
Eerste kavel Sub. Littera A. 
 

1. Zeker een huis met stal en schuur aan elkaar met hof en binnenblok, groot samen 
omtrent 150 roeden gestaan en gelegen tot Rauwelkoven onder Geel. Oost Jan 
Bens, zuid Maria Hufkens, west de straat en noord Jan Janssens. 

2. Een perceel dries genaamd “ de goorkens “ groot 75 roeden gelegen als voor. Oost 
Henrick Verboven erfgenamen, zuid Jan Taels erfgenamen, west de Veldstraat en 
noord Franciscus Bens.  

3. Item twee heiden met voorschreven goederen verhuurd. 
4. Item een perceel beemd en land, groot 400 roeden gelegen als het vorige. Oost Jan 

Janssens, zuid Jan Bens en Maria Hufkens, west Van Petegem en noord Franciscus 
Laremans, voorzien van stronken en bomen die de condividenten reserveerden om 
ten gemeenschappelijke behoefte te verkopen. 

5. De huurling helft van een perceel heide eussel oostwaarts, groot deze helft twee 
honderd roeden. Oost Maria Hufkens, zuid Elisabeth Verstappen, west Maria 
Hufkens met de wederhelft en noord Peeter Van Broeckhoven. 

6. Een perceel erve “ de elsthijde “ genoemd, groot 200 roeden .Palende oost de 
Broeckstraat, zuid Peeter Van De Perre, west Maria Hufkens en noord Jan Taels 
erfgenamen. 

7. Een perceel erve, groot 76 roeden, genaamd “ het spurrieblok “. Oost Van Petegem 
zuid Clara Van Doninck en Cornelis Van De Perre, west Henrick Geudens en noord 
Franciscus Van Doninck en anderen. 

8. Een perceel erve insgelijks genaamd “ spurrieblok “ groot 75 roeden. oost de 
erfgenamen Peeter Verbraeken, zuid Van Petegem, west Franciscus Van Doninck en 
noord de straat. 

9. Item een perceel erve genaamd “ het rutsel “ groot 400 roeden. Oost Clara Van 
Doninck, zuid Peeter Janssens en anderen, west den advocaat Le Bon en noord 
Maria Hufkens. 

10. Item een perceel kwebbel in het gebroekt onder Geel op “ de kempen “ groot 200 
roeden 

11. Item een perceel gebroekt op “ den cauwert “ groot een zille. 
12. Item een perceel weide en heide, groot 250 roeden. Oost Maria Van Doninck, zuid 

Peeter Janssens, west de Broeckstraat en noord Maria Barbara Broeckhoven. 
13. Item een perceel erve genaamd “ het bloxken “ groot 180 roeden. Oost Peeter 

Janssens, zus Franciscus Bens, west de straat en noord Franciscus Bens.  
 
Degene aan wie deze kavel zal bevallen zal de goederen daarin vermeld in volle en liber 
gebruik hebben. 
 
Tweede kavel is gesteld en aan dezelfde zijn gevoegd de volgende goederen, welke die 
dezelfde bij loting zal bevallen zal in eigendom bezitten te weten: 
 

1. Eerste een huis, stal en schuur aan elkaar met den hof en het binnenblok, groot 300 
roeden. oost Peeter Van Broeckhoven, zuid dezelfde, west Peeter Janssens en 
noord de straat. 

2. Item een perceel erve genaamd “ de kempen “ groot 175 roeden. Oost Jan Bens, 
zuid Jan Van De Perre, west Peeter Janssens en noord Barbara Snoeck. 

3. Item een perceel erve genaamd “ de haute blokken “ groot 375 roeden. Oost Maria 
Hufkens zuid dezelfde, west Jan Huijpens en noord Maria Hufkens. 

4. Item een perceel land genaamd “ de leunen “ groot 150 roeden. Oost de erfgenamen 
Jan Bens, zuid Theodorus Wouters, west de kinderen Jan Van Doninck en noord 
Willebrordus Bens. 
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5. Item een perceel erve genaamd “ de lutsels “ groot 150 roeden. Oost Maria Van 
Doninck, zuid dezelfde, west Franciscus Dens en noord dezelfde Maria Van Doninck.  

6. Item twee percelen eussels tegens het gebroekt naast een heide . 
7. Item een beemd genaamd “ de beken “ groot 200 roeden. Oost P. Janssens, zuid de 

erfgenamen Franciscus Engelen, west Isabella Snoeckx en noord de erfgenamen 
Peeter Verbraken. 

8. Item een perceel beemd genaamd “ de stegen “ groot 200 roeden. oost Cornelius 
Daems, zuid Jan Maes erfgenamen en noord Maria Van Doninck. 

9. Item en tot slot een perceel gebroekt gelegen in “ het oostelbroek “ en heeft deze 
kavel daarmede haar part. 

 
Derde kavel is geteld en zal degene bij deze bij loting zal bevallen in eigendom de volgende 
goederen: 
 

1. Eerst de gronden van erven der afgebrande twee huizen tot Herentals, de drie maken 
met de hoven daaraan overgebleven materialen der bouwen voor zoveel die niet 
verkocht zijn, het ijzer uitgenomen. Palende oost de straat, zuid den burger Van De 
Put, west Theresia Coomans. 

2. Item een perceel erve genaamd “ peerdskerk hof “ gelegen op “ den wijngaert “ 
onder Herentals, groot 250 roeden. Oost Kruijsbergh, zuid het bou..commune, west  
“ den kerrewech “ en noord den burger Sprengers. 

3. Item een perceel schaarbos onder Herentals in “ de wuijtsbergen “ achter “ de 
bergen van cats “ groot 200 roeden. Oost de straat, zuid “ de bergen van Cats “, 
west de straat en noord Maria Bouwen. 

4. Item een perceel land groot 250 roeden, gelegen in “ de wuijtsbergen “ onder 
Herentals .Oost het vorige pand. Oost de weduwe Van Der Veken, zuid de straat, 
west burger Naulaerts en noord Joanna Minion. 

5. Item een perceel land en weide gelegen tegen het voorschreven pand, groot 175 
roeden. Oost het vorige pand, zuid de weduwe Van Der Veken, west de Republiek en 
noord het straatje. 

6. Item een perceel land gelegen op “ den zoel “ onder Herentals, groot 100 roeden. 
Palende oost Jan De Backer, zuid den Kerrewech, west Jan De Backer en noord den 
kerrewech. 

7. Item een perceel land genaamd “ de lange plek “ gelegen onder Geel, groot 200 
roeden. Oost Peeter Van Broekhoven, zuid Peeter Janssens, west dezelfde en noord 
dezelfde. 

8. Item een perceel gelegen als het vorige, genaamd “ de hijschomme “ groot 250 
roeden. Palende oost Guilliam Verwimp, zuid Peeter Janssens, west het straatje en 
noord Lambrecht Kerckhofs. 

9. Item een perceel gebroekt in “ het geels broek “ genaamd “ kempen “ zijnde kwebbe 
groot 175 roeden. Oost Hendrick Geudens, zuid den advocaat Le Bon, west Jan 
Mertens en noord de erfgenamen Peeter Van De Perre. 

10. Item een perceel heide en beemd gelegen als al de vorige panden onder Geel en 
genaamd “ de stegen “ groot 200 roeden. oost Peeter Cools, zuid Cornelis Van De 
Perre, west Peeter Van De Perre en noord de erfgenamen van Jan Van Doninck . 

 
De voorzegde kavels alzo gesteld zijnde hebben de comparanten alhier geprocedeerd tot het 
trekken der biljetten … en is het eerste kavel bevallen aan den burger Francois Joseph 
Hufkens zowel voor zichzelf alsook voor zijn zuster in huwelijk met Andries Van Gils. De 
tweede kavel is bevallen aan de burger Jan Baptist Noijdens voor zichzelf en zijn broers en 
zusters. Het derde kavel is bevallen aan de burger Jan Baptist Noijdens voor zijn oom de 
burger Lucas Van Tendeloo tot Antwerpen.  
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals, present de burgers J. De Backer en H. 
Verwimp getuigen van competente ouderdom, mede comparerende den burger Anthoni 
Noijdens inwoner van Vorselaar die de voorstaande deling accepteerde. 
 
Akte N°        2 december 1799 (11 Frimaire jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgend dewelke Franciscus Verstappen en Maria 
Dimphna Verstappen bijgestaan van Franciscus Van Eijsendijck inwoner van Tongerlo, 
publiekelijk zullen presenteren te verkopen de goederen hierna te specifieren.  
 
Eerste koop een perceel beemd gelegen achter de St Dimphna kapel, groot een zille. Oost 
de erfgenamen Mutsaerts, zuid de Laak, west de erfgenamen Franciscus Verellen en noord 
den Sieur Verellen erfgenamen, groot 125 roeden salvo justo. Heeft daarvan den handslag 
ontvangen Jan Baptist Stuijvers voor de som van drie honderd en dertig guldens en 
verklaarde daarop te stellen vijftien verdieren. 
 
Tweede koop, een perceel land groot drie zillen genaamd “ het bloxken “ alhier tot Zammel 
Oost de straat, zuid de erfgenamen Jacobus Van Steenbroek, west en noord de straat. Aldus 
provisioneel verkocht op 11 Frimaire 8ste jaar ter presentie van Henricus Wolfs en Peeter 
Govaerts als getuigen hiertoe aanzocht.  
 
Dezelfde dag stelde Martinus Sijen alsnog vijf verdieren op dezelfde koop. En op de eerste 
koop stelde Jan Baptist Stuijvers nog ... hoogen. Op 21 ditto stelde Martinus Sijen alsnog 
vijf verdieren bij. Op heden 23 Frimaire 8ste jaar den eersten koop andermaal opgeroepen 
zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven van drie stokslagen absolutelijk verbleven 
aan Jan Baptist Stuijvers. Den tweeden koop op 25 Frimaire 8ste jaar insgelijks tot 
absolute verkoop opgeroepen zijnde is dezelfde met het geven van drie stokslagen 
verbleven aan Marten Sijen. Aldus absoluut verkocht en deze verkoop met de stokslag 
gesloten, ter presentie van Jan Lembrechts en Franciscus Michiels als getuigen. 
 
Akte N°         1 januari 1800 (11 Nivôse jaar 8) 
 
Op heden 11de Nivôse, achtste jaar op het bureau te Geel heeft burger Oniaerts notaris en 
inwoner van Olen verklaart te procederen op rekwest van burger T’Serclaes inwoner van 
Noorderwijk tot de verkoop van hout. De kooppenningen te betalen in handen en ten 
domicilie van P. M. Soeten voorheen secretaris van Olen. Eerste koop aan de dreef, Jan 
Daniels voor 11 guldens en 5 stuivers. De tweede koop aan dezelfde etc. Totaal werden er 
78 loten verkocht voor een totaal bedrag van 995 guldens. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht op datum als boven, ter presentie van Jan Baptist Van Passel en Jan Baptist 
Peeters als aanzochten getuigen. 
 
Akte N°         1 januari 1800 (11 Nivôse jaar 8) 
 
Op heden 11de Nivôse achtste jaar compareerde op het bureau te Geel de burger Oniaerts 
notaris en ingezetene van Olen die verklaarde op verzoek van de kinderen van Jan 
Hendrickx tot verkoop van meubilaire goederen te procederen, getekend Landsheer. Werd 
verkocht o. a. melktijlen, brandijzer, haspel, stoelen, flessen, orgel, handboom, kuipen 
tempst, emmers, ketel, blaaspijp, rooster, kapmes, spaeij, moor, pinten, bierpot, koeketel etc. 
 
Kopers waren o. a. Peeter Hendrickx, Christiaen Hendrickx, Adriaen Hendrickx, de weduwe 
Bruijnseels in den Hannekenshoek borg Peeter Van Roosbroeck, Cornelius Van Der Auwera 
Pannenhuis borg Franciscus Lemmens molder, Joseph Bartholomeus borg Petrus Boeckx 
Herenthout, pachter Mannaerts te Noorderwijk … Aldus gedaan en publiekelijk verkocht op 
datum als boven, ter presentie van P. M. Soeten en H. J. Soeten als getuigen. 
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Akte N°         9 januari 1800 (19 Nivôse jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Petronella Van Doninck weduwe wijlen Jan Baptist 
De Winter overleden te Olen publiekelijk zullen verkopen de nageschreven haafelijke 
effecten door mij notaris na voorgaande declaratie op het bureau te Geel gedaan zijnde. 
Werd verkocht o. a. bijenkorven, karren, pik, flessen, glazen en potten, stoopen, etc. Kopers 
waren o. a. P. Haeseldonckx, Geert Van Bouwel, Fransicus Wouters, Jan Leijsen, Gom. 
Daems, Adriaen Van Lommel, Guilliam Van Passel, etc. Aldus publiekelijk verkocht op datum 
als boven, present Marten Goris en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°         11 januari 1800 (21 Nivôse jaar 8) 
 
Op heden den 21 Nivôse achtste jaar voor mij notaris en de getuigen verklaarde de weduwe 
Soeten inwoonster van Olen tot de verkoop van hout. Er werden 105 loten hout verkocht. 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht op datum als boven present Martinus Goris en 
Franciscus De Smedt als getuigen. 
 
Akte N°         11 januari 1800 (21 Nivôse jaar 8) 
 
Verkoop van hout door de weduwe Heijlen van Noorderwijk, totaal van 33 loten. Kopers 
waren o. a.: baas Van Dijck, Louis Heijlen borg Peeter Heijlen etc. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht op datum als boven, ter presentie van Josephus Heijlen en P. M. 
Soeten als aanzochte getuigen. 
 
Akte N°         11 januari 1800 (21 Nivôse jaar 8) 
 
Op heden den 21ste Nivôse achtste jaar compareerde op het bureau van Geel burger 
Oniaerts notaris te Olen dewelke verklaarde op rekwest van Petrus Martinus Soeten 
ingezetene van Olen te procederen tot verkoop van hout. Op “ het schuerblok “, “ Bulsche 
bossen “, aan “ de reijs “, achter het huisje van Fr. Huijpens, aan De Kattestraat, aan “ de 
lookaerd “ … totaal van 22 loten. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht op datum als boven, 
present Martinus Godefridus Verellen en Henricus Josephus Soeten als getuigen.  
 
Akte N°         11 januari 1800 (21 Nivôse jaar 8) 
 
Op heden den 21ste Nivôse achtste jaar, compareerde notaris Oniaerts op het bureau te Geel 
die verklaarde op verzoek van Guilliam Verachtert tot verkoop van hout gelegen aan het 
binnenveld, aan “ het blek “, aan “ ‘t half bunders “, “ voorste heide “, “ achterste heide “, 
“ de spreeuwen “, in de Bulestraat achter het huis van Jan Baptist De Winter, op “ den 
lookaert “, aan “ t’ bosken “ aan Tulseinde. Totaal van 21 loten. Aldus publiekelijk verkocht 
op datum als boven, present getuigen M. G. Verellen en H. J. Soeten. 
 
Akte N°         17 januari 1800 (27 Nivôse jaar 8) 
 
Op heden den 27ste Nivôse achtste jaar compareerde op het bureau te Geel de burger 
notaris Oniaerts welke verklaarde te procederen op vraag van het ziekenhuis van Vorselaar 
voor de weduwe S’Jongers inwoonster van Vorselaar tot de verkoop van de meubilaire 
effecten van de weduwe S’Jongers. Aldus gedaan en verkocht binnen het dorp van 
Vorselaar ten gehucht van Sassenhout, op datum als boven, ter presentie van F. Oniaerts en 
Jan Baptist Van Der Vucht als getuigen 
 
Akte N°         28 januari 1800 (8 Pluviôse jaar 8) 
 
Op heden den 8ste Pluviôse achtste jaar compareerde Franciscus Vleugels inwoner van 
Vorselaar en landbouwer aldaar ter ene zijde. Matheus Caethoven inwoner van Lichtaart ter 
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andere zijde. Welke eerste comparant verklaarde verhuurd te hebben aan den tweede 
comparant die hetzelfde in huur accepteerde ten deze zeker huis met hof en binnenveld en 
zekere heide gestaan en gelegen tot Vorselaar en actueel in gebruik bij Jan Hendrickx en 
dat voor een termijn van een jaar en dat om en mits een som van acht en twintig guldens 
jaarlijks te betalen in vier afbetalingen. 
 
Is ten deze mede gecompareerd Jacobus Van Olmen inwoner van Poederlee (kanton van 
Gierle), dewelke verklaarde zich voor den voorschreven Matheus Caethoven en voor de 
voorzegde huursom zich hiervoor als borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen de 
stad Herentals op datum als boven, ter presentie van Josephus Oniaerts en Adriaen 
(Franciscus) Bastiaens als getuigen. 
 
Akte N°        4 februari 1800 (15 Pluviôse jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke de erfgenamen Elisabeth Cools op heden den 15de 
Pluviôse 8ste jaar publiekelijk zullen verkopen de haafelijke en meubilaire effecten klederen 
en lijnwaad door dezelfde achtergelaten, door mij notaris na gedane declaratie op het bureau 
van Geel. Volgt opsomming der goederen en hun kopers. Aldus publiekelijk verkocht op 
datum als boven, present J. Fr. Wuijts en Marten Goris . 
 
Akte N°        4 februari 1800 (15 Pluviôse jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke de erfgenamen Jan Bleirinckx overleden te Olen op 
heden den 15de Pluviôse, 8ste jaar zullen verkopen de haave en meubelen door dezelfde 
achtergelaten, door mij notaris op declaratie op het bureau tot Geel gedaan. Volgt de 
opsomming der verkochte goederen en hun kopers. Aldus verkocht op datum als boven, 
present J. Fr. Wuijts en Martinus Goris. 
 
Akte N°        6 februari 1800 (17 Pluviôse jaar 8) 
 
Heden den 17de Pluviôse, achste jaar voor mij notaris Oniaerts en de getuigen nagenoemd 
compareerde de burger Francois Dirickx, landbouwer te Vorst (kanton van Mol), Petrus 
Bennens (Beneens) landbouwer te Oevel gehuwd met Theresia Dirickx, Petrus Cornelius 
Van Habbenaij zoon van Petrus Van Habbenaij en Anna Barbara Dirickx landbouwer te 
Zoerle, Adriaen Verwimp landbouwer te Oevel met zijn huisvrouw Barbara Dirickx en 
Ludovicus Tils landbouwer te Vorst voor zijn minderjarige kinderen verwekt met Dimphna 
Dirickx. 
 
Welke comparanten verklaarden te constitueren en autoriseren de burger Tillemannus 
Dhigers (particulier en inwoner van de gemeente Brussel) om zich in naam van de 
comparanten te begeven in het sterfhuis van Philip Norbert Mangelschots overleden in de 
gemeente van Westerlo op 11 september 1792, als gevolg van een codicille van 9 augustus 
1791. Hij moet zich begeven naar Marten Norbert Van Schoubroeck in kwaliteit als 
executeur testamentair van voorstaande Philip Norbert Mangelschots. Aldus gepasseerd 
binnen de gemeente van Westerlo, op datum als boven, ter presentie van Henrick Verbist 
particulier van Westerlo en Andre Ferdinand De Loecker chirurgijn in de gemeente van 
Brussel. 
 
Akte N°        6 februari 1800 (17 Pluviôse jaar 8) 
 
Ik onderschrevene Clara Antonia Van Tendeloo weduwe van wijlen Petrus Heijlen 
verklaarde te committeren de notaris Oniaerts tot Olen, om zich te begeven bij den persoon 
van … Leijsen tot Vorselaar en in kwaliteit van notaris aan dezelfde ... Leijsen te doen de 
opzegging van zaailanden die hij van mij onder Vorselaar in gebruik heeft tegen 27 
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Thermidor eerstkomende. Actum Vorselaar op datum als boven, present Jan Baptist Van Der 
Vucht en A. J. Oniaerts  
 
Akte N°        8 februari 1800 (19 Pluviôse jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke de erfgenamen van Maria Vermeerbergen op heden 
den 19de Pluviôse publiekelijk aan de meest biedende na voorgaande declaratie wensen te 
verkopen graan ten velde.Er werden 7 loten te koop aangeboden. Eerste koop Peeter 
Bulkens voor 22 guldens en 5 stuivers. Tweede koop Adriaen Ooms voor 6 guldens en 15 
stuivers. Derde koop Fr. Neijers Hezewijk. Vierde koop F. Neijers Olen. Vijfde koop aan “ de 
schoolpad “ Fr. Neijers Olen en de zesde koop te Schaetsbergen aan Marten Goris, de 
zevende koop aan Martinus Wouters. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, ter presentie 
van Martinus Goris en P. M. Soeten. 
 
Akte N°        8 februari 1800 (19 Pluviôse jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke de erfgenamen van M. G. Aerts en de weduwe Van 
Looij op heden den 19 Pluviôse jaar 8 publiekelijk aan de meestbiedende presteren te 
verkopen in differente partijen of kopen een dennenbos onder Noorderwijk. Er werden 36 
loten te koop aangeboden.  
 
Kopers waren o. a.: Franciscus Douwen Noorderwijk, Henrickus Vloebergs, Jan Baptist 
Peeters Morkhoven, Peeter Bulkens, Jan Franciscus Van Opstal Morkhoven, Adriaen Aerts 
Morkhoven, Franciscus Peeters Morkhoven, baas De Cleijn, Martinus Douwen, Fr. Heijlen 
Lankom, P. Gislain, Martinus Leirs, And. Truijens, P. J. Hendrickx, J. B. Wuijts Noorderwijk, 
Hendrick De Smedt, Guilliam Peeters Noorderwijk, Jan Schouwers Kapel, Adriaen Van Looij, 
Peeter Tielemans, baas Van De Poel, Jan Baptist Luijten, Peeter Horemans. Aldus gedaan 
en publiekelijk verkocht tot Noorderwijk, ter presentie van ... De Smedt en Jan Baptist 
Peeters als getuigen. 
 
Akte N°        8 februari 1800 (19 Pluviôse jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke de erfgenamen Bellens op heden 19de Pluviôse zullen 
verkopen de nageschreven kopen schaarhout aan hun goederen onder Olen. Er werden 15 
loten te koop aangeboden, kopers waren o. a.: Jan De Kepper, Adriaen Verhaert, begijn 
Bellens, Hendrick De Smedt, Adriaen Peeters Meren, Adriaen Thoremans, Jan Baptist 
Heijlen, Adriaen Peeters Doeffen, Adriaen Heijlen, Franciscus Vetters, Franciscus Willems, 
Maria Van Hove, Jan Nicasie, Peeter Van Lommel Meren. Aldus verkocht op datum als 
boven present J. Fr. Wuijts en Marten Goris als getuigen. 
 
Akte N°        8 februari 1800 (19 Pluviôse jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke de erfgenamen materneel van wijlen Maria 
Vermeerbergen op heden den 19de Pluviôse voor mij notaris in de presentie van de getuigen 
nagenoemd, publiekelijk aan de meestbiedende of laatste hogers presenteren te verkopen 
met één zitdag differente percelen van erve gelegen zo onder Olen als Geel.  
 
Onder de eerste koop, een perceel zaailand geheten “ het hannen vos “ groot circa een half 
bunder gelegen tot Kerkhoven onder Olen in huur bij Peeter Van Hove. Ten voorzegde dag 
heeft den handslag daarvan ontvangen Michiel Van Roosbroek voor zijn vader Jan Baptist 
Van Roosbroek voor de om van honderd en vijf en tachtig guldens en stelde daarop twintig 
hoogen. Op heden den 22ste Pluviôse jaar 8 heeft Joannes Torfs op de voorstaande koop 
alsnog tien hoogen gesteld, present Norbertus Torfs en Jan? Soeten. Andermaal 
voorgelezen zijnde de voorzegde verkoop is men op heden den 28 Pluviôse jaar 8 
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geproduceert tot het sluiten dezelfde en is Joannes Torfs als laatste hooger met het geven 
van drie stokslagen koper gebleven. 
 
Onder den tweede koop, een perceel shaarbos, groot salvo justo 175 roeden, gelegen tot 
Hezewijk onder Olen. Palende oost Henrick De Backer, zuid Joannes Soeten, west een 
perceel zaailand in huur bij Cornelis Verlinden en noord Joannes Helsen. Ten voorzegde 
dag heeft daarvan den handslag ontvangen Michiel Van Roosbroek voor zijn vader Jan 
Baptist Van Roosbroeck, voor de som van honderd guldens en stelde daarop twintig 
hoogen. Dezelfde dag stelde dezelfde Michiel Van Roosbroek daarop nog vijf hoogen. 
Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde koop tot het sluiten derzelfde heeft Joannes 
Verboven daarop nog vijf hoogen gesteld, denwelke als laatste hooger met het geven van 
drie stokslagen gerechtigde koper is geworden.  
 
Onder den derde koop een stuk zaailand groot salvo justo een half bunder gelegen tot 
Schaetsbergen onder Olen. Palende oost Franciscus Heijns, zuid Michiel Willems, west 
Guilliam Smets en noord de straat. Ten voorschreven dag heeft na langdurige roepen den 
handslag daarvan ontvangen Michiel Van Roosbroeck voor zijn vader Jan Baptist Van 
Roosbroeck voor de som van drie honderd en vijftien guldens en stelde daarop vijf en 
twintig gulden. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde koop is men op heden den 28ste 
Pluviôse jaar acht geproduceerd tot het sluiten derzelfde welke Joannes Van Roosbroek 
den handslag en als laatste hooger met het geven van drie stokslagen gerechtigde koper 
geworden. 
 
Onder den vierde koop zeker een stukske zaailand groot circa vijf en zeventig roeden 
geheten “ den schoolpad “ gelegen tot Schaatsbergen onder Olen. Palende oost Jan 
Bleerinckx erfgenamen, zuid de kinderen Jan Cools, west Peeter Van Elsen en noord een 
perceel land in huur bij Marten Wouters. Heeft daarvan den handslag ontvangen Petrus 
Helsen voor de som van honderd guldens en stelde daarop nog 15 hoogen. Andermaal 
voorgelezen zijnde tot het sluiten dezer is Petrus Helsen als laatste hooger met het geven 
van drie stoklsagen gerechtigde koper geworden.  
 
Onder den vijfde koop een perceel hooiwas circa honderd vijftig roeden gelegen op “ het 
voorste geruijm “ onder Geel. Palende oost Jan B. Heijlen, zuid een loop, west Peeter 
Douwen en noord de rivier. Heeft daarvan den handslag ontvangen Joannes Verboven voor 
de som van drie honderd en vijftien guldens en stelde daarop nog vijf hoogen. Andermaal de 
voorzegde koop voorgelezen tot het sluiten dezer is Joannes Verboven als laatste hooger 
met het geven van drie stokslagen gerechtigde koper geworden. 
 
Onder den zesde koop, een perceel hooiwas groot circa vijftig roeden gelegen op “ den 
mommaert “ onder Olen. Palende oost Jan Baptist Sprengers, zuid Peeter Heijns 
erfgenamen, west Jan Cools erfgenamen en noord de Nethe. Heeft daarvan den handslag 
ontvangen Petrus Franciscus De Smedt voor de som van honderd guldens en stelde 
daarop nog vijf hoogen. Andermaal voorgelezen zijnde de voorzegde condities tot het sluiten 
dezer is dezelfde met het geven van drie stokslagen dezelfde Petrus Franciscus De Smedt 
gerechte koper geworden. 
 
Onder den zevenste koop, anderhalve zille heide gelegen bij “ de rik? bemden “ onder Geel 
Oost ... (leeg), zuid P. De Loeker hoedenmaker, west de weduwe van Jan Van Hove en 
noord Adriaen Mattheijs. Heeft den handslag daarvan ontvangen Jan Verboven voor de 
som van vijf guldens en stelde daar bovenop één hooge. Andermaal voorgelezen zijnde tot 
het sluiten deze koop is dezelfde Joannes Verboven als laatste hooger en met het geven 
van drie stokslagen gerechtigde koper geworden. 
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Aldus gedaan en absoluut verkocht en gesloten te Boekel onder Olen deze 28ste Pluviôse 
jaar 8, present Norbert Torfs en Marten Bellens aanzochte getuigen. Mede ondertekend: 
Joannes Van Eijnde, Joannes And. Willems, Guil. Baeten. 
 
Akte N°         11 januari 1800 (21 Nivôse jaar 8) 
 
Op het bureau te Geel, compareerde de notaris Oniaerts dewelke verklaarde van op datum 
28ste der maand op rekwest van Petrus Heijlen te procederen tot de verkoop van graan ten 
velde staande. Er werden 35 loten te koop aangeboden. Aldus publiekelijk verkocht op 
datum als boven ter presentie van Josephus Heijlen en P. M. Soeten als getuigen. 
 
Akte N°        14 februari 1800 (21 Pluviôse jaar 8) 
 
Op heden den 25ste Pluviôse jaar 8 voor mij notaris en present de getuigen nagenoemd 
compareerde Anna Elisabeth Verlinden ten deze bijgestaan van Joseph Heijlen haar man 
en Anna Cornelia Verlinden ten deze bijgestaan met Adriaen Heijlen haar man, allen 
ingezetenen van Olen en landbouwers aldaar welke comparanten verklaarde te scheiden en 
te delen de goederen uit hoofde van wijlen hun ouders Emanuel Verlinden 9 en Maria 
Christina Verboven.  
 
De eerste kavel bij blinde loting is bevallen aan Anna Cornelia Verlinden in huwelijk met 
Adriaen Heijlen. Eerst zeker huis met stal, schuur, hof en binnenveld met de bomen daarop 
staande gestaan en gelegen tot Gerheiden onder Olen, groot salvo justo drie zillen. Palende 
oost de tweede kavel, zuid Peeter Bulkens, west Jan Cluijts weduwe en noord de straat. Een 
perceel erve genaamd “ het bijlen veldt “ groot een halve zille. Oost Marten Wilms, zuid 
Franciscus Wijnants nomine uxoris, west Peeter Bulkens en noord de erfgenamen Geert 
Bellens.  
 
Een perceel erve genaamd “ het kreupelkens “ groot honderd en dertig roeden. Oost 
Marten Wilms erfgenamen, zuid Jan Daems, west de tweede kavel en noord de straat. Een 
perceel erve genaamd “ den david “ groot een derde bunders. Oost Henr. Leirs, zuid P. 
Douwen, west de heide en noord Hendrick Leirs en anderen. Een perceel weide genaamd  
“ den madalien dries “ zijnde het part oostwaarts, groot dit part omtrent honder veertig 
roeden. Oost het straatje of het erve van Marten Wilms, zuid Cornelis Maes, west de tweede 
kavel en noord de straat. Een perceel hooiwas gelegen op “ het geruijm “ onder Geel. Oost 
Bosquet, zuid de loop, west Jan De Bruijn en noord de Nethe onder Geel. Een perceel 
hooiwas op “ de bunders “ groot en zille, gelegen onder Geel. Oost Jan Verboven, zuid P. 
De Smedt, west Joseph Verachtert en noord Moortgat.  
 
Een perceel hooiwas op “ den mommaert “ onder Olen, zuid Franciscus Vermeerbergen. 
Een perceel kwebbe gelegen onder Geel genaamd “ het gemijn bemdeken “. Oost den 
ouden dijk. Een perceel genaamd “ het hooggoor “ gelegen onder Geel. Een perceel erve 
genaamd “ den bruelen “ groot honderd zeventig roeden. Oost een straatje of de erve Bavo 
Witvrouwen, zuid Adriaen Bellens, west Adriaen Bulkens en noord Hendrick Verbiest 
kinderen. Item het voorste deel van “ den asbempt “, groot een derdel. Oost Anna Elisabeth 
Laenen, zuid Adriaen Laenen, west Hendrick Verbiest kinderen en noord de tweede kavel, 
zullen deze laatste moeten wegen over den dijk. Item en tot slot het boske in “ de katte 
dumpels “ met de heide uitgenomen vier panden naast Meeren, welke zijn aan de tweede 
kavel. 
 
De tweede kavel is bevallen bij blinde loting aan Anna Elisabeth Verlinden in huwelijk met 
Joseph Heijlen. Eerst zeker huis, hof, en bakhuis gestaan en gelegen in den doprscirkel van 
Olen onder Tongerlo. Oost de straat, zuid Jan Verboven erfgenamen, west en noord den 

 
9 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Emanuel Verlinden x Maria Cr. Verboven nr. 3279, pag. 647. 
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notaris Oniaerts. Een perceel erve gelegen tot Gerheijen onder Olen groot omtrent vijf zillen. 
Oost Jan Daems en de eerste kavel. Zuid Peeter Bulkens, west de eerste kavel en noord de 
straat op Bijlen. Een perceel erve genaamd “ het klootkens “ gelegen tot Doeffen, groot een 
half zille. Oost de straat, zuid Amand Van Houdt, west A. Heijlen en noord Peeter De Peuter 
uit hoofde van zijn vrouw.  
 
Item een perceel erve genaamd “ de achterste gestelen “ groot een zille. Oost Jan 
Verluijten en P. Douwen, zuid Adriaen Verbiest en anderen, west Jan B. Soeten erfgenamen 
en noord de heide. Het wederdeel van “ de madalien dries “. Oost den eerste kavel, zuid 
Cornelis Maes erfgenamen, west Jan Menten en noord de straat. Een perceel hooiwas onder 
Geel genaamd “ het achterste geruijm “ groot een zille. Het wederdeel van he boske in “ de 
kattedumpels “ bestaande in vier panden oostwaarts. Een perceel dries genaamd “ 
lemmerendries “ groot een half bunder. Oost de straat, zuid Cornelis Caers, west de 
erfgenamen Adriaen Bellens en noord Mr. Wilms erfgenamen. Het resterende deel van “ den 
asbempt “ noordwaarts .Oost Anna Elisabeth Laenen, zuid de eerste kavel, west Hendrick 
Verbiest kinderen en noord Peeter Verbiest. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op datum als boven present Adriaen Heijlen 
Peetersone en (Jan) Franciscus Heijlen Adriaenssone inwoners van Olen als getuigen.  
 
Akte N°        18 februari 1800 (25 Pluviôse jaar 8) 
 
Conditie op dewelke Maria Anna Heijlen op heden den 25ste Pluviôse publiekelijk naar 
voorgaande declaratie op het Bureau van Geel door mij notaris presenteren te verkopen 
enige kopen hout. Er werden negen loten te koop aangeboden, kopers waren o. a.: Adriaen 
Thijs Schravenhage, Franciscus Vertommen borg Fr. Peeters, Peeter Denkens Plassendonk, 
Fr. De Backer Morkhoven, Peeter Verbiest, Peeter Bellens, Jan Verboven Morkhoven ... 
Publiekelijk verkocht op datum als boven, present P. M. Soeten en J.Heijlen als getuigen.  
 
Akte N°        20 februari 1800 (27 Pluviôse jaar 8) 
 
Op heden 27 Nivôse jaar 8 compareerde burger Oniaerts notaris dewelke verklaarde van op 
... Pluviôse te procederen op rekwest van de weduwe S’Jongers wonende te Vorselaar tot 
verkoop van volgende kopen hout. Aldus gedaan binnen het dorp van Vorselaar op datum 
als boven, present A. J. Oniaerts en J. B. Van Der Vucht als getuigen.  
 
Akte N°        20 februari 1800 (1 Ventôse jaar 8) 
 
Op heden den eerste Ventôse jaar 8, voor mij notaris en ter presentie van de getuigen 
nagenoemd compareerde Jan Franciscus Helsen en Catharina Dils gehuwden ten 
gehuchte van Schobroek en landbouwers aldaar, welke comparanten bekenden ontvangen 
te hebben uit handen van Adriaen Janssens jongman en metser tot Tongerlo een som van 
twee honderd en vijftig guldens courant. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand hun respectieve kindgedeelte op hun verstorven 
door de dood van hun ouders, gelegen onder Zoerle, Westerlo als elders. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen op datum als boven, present Franciscus Neijers en J. Fr. Wuijts als 
getuigen.  
 
Akte N°        20 februari 1800 (1 Ventôse jaar 8) 
 
Haafkoopdag, meubiliare effecten. Conditie en voorwaarde waarop Abraham Horemans 
landbouwer tot Oevel op heden eerste Ventôse jaar 8 publiekelijk zal verkopen de 
nabeschreven meubelen. Volgt een lijst met al de kopers ... Aldus publiekelijk verkocht op 
datum als boven, present Franciscus Thijs en Cornelis Verachtert en bevonden in contante 
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penningen vijfentwintig guldens, één stuiver en drie oorden die door de verkoper Abraham 
Horemans zijn opgetrokken. 
 
Akte N°         12 maart 1800 (21 Ventôse jaar 8) 
 
Conditie op dewelke den burger Serwouters inwoner der gemeente van Antwerpen door mij 
notaris Oniaerts present getuigen nagenoemd zal verkopen de nabeschreven kopen hout. 
Aldus publiekelijk verkocht binnen het dorp van Vorselaar, present A. J. Oniaerts en Anthoon 
Mols als getuigen. 
 
Akte N°        22 februari 1800 (3 Ventôse jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke de agent der gemeente van Oevel door mij notaris zal 
laten verkopen schaarhout op den 3de Ventôse 8ste jaar. Eerste koop Peeter Helsen, tweede 
koop Peeter Helsen, derde koop Abraham Horemans, vierde koop Jacobus Verachtert en 
vijfde koop op de H. Geest dries Marten De Swert. Aldus verkocht op datum als boven 
present Peeter Vermeerbergen en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°        22 februari 1800 (3 Ventôse jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke het hospice civil der gemeente van Oevel door mij 
notaris zal laten verkopen schaarhout op den 3de Ventôse 8ste jaar. Eerste koop Charles 
Verachtert, tweede koop Marten Verwimp, derde koop Michiel Sijen. Aldus verkocht op 
datum als boven present Peeter Vermeerbergen en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°        25 februari 1800 (6 Ventôse jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke de erfgenamen Franciscus Momboirs overleden te 
Morkhoven op heden den 6de Ventôse achtste jaar door mij notaris zullen verkopen de na te 
beschrijven haafelijke en meubilaire effecten. Volgen koopwaar en kopers. Aldus publieklijk 
verkocht op datum als boven present Peeter Vermeerbergen en J. Fr. Wuijts als getuigen. 
 
Akte N°        25 februari 1800 (6 Ventôse jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Peeter Bouwen particulier wonende tot Noorderwijk 
op heden den 6de Ventôse achtste jaar door mij notaris publiekelijk zal verkopen de haafelijke 
effecten hierna tebeschrijven. Volgen de koopwaar en kopers. Aldus verkocht op datum als 
boven present Peeter Verwimp en Jan Baptist Peeters.  
 
Akte N°         3 maart 1800 (12 Ventôse jaar 8) 
 
Op heden den 12de Ventôse achtste jaar voor mij notaris in presentie der getuigen 
nagenoemd compareerde Guilliam Renders hoefsmid in de gemeente van Vorselaar, ziek 
liggende te bed, welke comparant verklaarde bij deze geordonneerd te hebben zijn 
testament. 
 

- Dispositie van zijn tijdelijke goederen maakte hij testateur de haafelijke effecten 
aan zijn wettige huisvrouw Joanna Bens en aangaande zijn erfelijke goederen 
maakte hij deze aan zijn gemelde huisvrouw de touchte en gebruik gedurende haar 
leven en te beginnen na de dood van den testateurs moeder. 
 

- Willende hij testateur dat alzulke som van twee honderd guldens als hij gelicht 
heeft van Franciscus Wilms zal den natuur hebben gelijk het perceel land op 
hetwelke hetzelfde is gelicht en genaamd “ het schouwken “ in “ den niemands 
hoek “ onder Vorselaar.  
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Vorselaar op datum als boven, ter presentie van den 
burger A. J. Oniaerts en Jan Woutergeerts beide geburen des testateurs als getuigen ten 
deze aanzocht. 
 
Akte N°         3 maart 1800 (12 Ventôse jaar 8) 
 
Declaratie. Compareerde den notaris Oniaerts tot Olen welke verklaarde voort te gaan tot 
verkoop der meubilair ten sterfhuize van Jan Gijsels overleden tot Vorselaar en dat ten 
verzoek van Joseph Gijsels en Peeter Olbrechts aangestelde voogden der zelfde wezen. 
Aldus verkocht op datum als boven, present A. J. Oniaerts en Anthoon Mols als getuigen.  
 
Akte N°         18 maart 1800 (27 Ventôse jaar 8) 
 
Op heden den 27ste Ventôse 8ste jaar voor mij notaris en in presentie der getuigen 
nagenoemd, compareerden Dimphna Bellens en Maria Theresia Bellens ongehuwde 
dochters inwoonsters van Olen en Maria Anna Bellens bijgestaan van Franciscus Van Der 
Veken haar man, welke comparanten verklaarden verhuurd te hebben aan Jan Baptist 
Heijlen in huwelijk met Theresia Bellens inwoner van Heijst op den Berg, zeker hun 
comparante drie vijfde delen in een stede met aangelegen erve, landen weiden, heiden en 
beemden zo en gelijk hetzelfde actueel in huur is door de weduwe Peeter Verwimp.  
 
Gestaan en gelegen tot Gerheijen onder Olen. Reserverende de huurder het vijfde deel voor 
zich dat hij uit hoofd van zijn vrouw is hebbende en het resterende vijfde part competerende 
Jacobus Van Den Bril van dezelfde in huur heeft aangenomen zijnde deze huur voor de 
gehele vijf parten voor de som van zeventig guldens in voorlijf jaarlijks en twee en dertig 
veertelen rogge of koren … 
 
Zullen het eerste jaar voorlijf vervallen 10 Vendémiaire jaar negen en het eerste jaar 
graanpacht negen Frimaire jaar tien en zo verder van jaar tot jaar zijnde verder 
geconditioneerd dat huurling in alles zal moeten reguleren naer conditie van verhuring 
tussen wijlen den comparanten moeder en de weduwe Peeter Verwimp. 
 
Aldus gedaan binnen Olen, op datum as boven ter presentie van Peeter De Backer en 
Peeter Bulkens als getuigen.  
 
Akte N°         20 maart 1800 (29 Ventôse jaar 8) 
 
Op heden den 29ste Ventôse jaar 8, voor mij notaris en in presentie der getuigen nagenoemd, 
compareerde Henrick Menten particulier wonende in de gemeente van Herentals, welke 
comparant verklaarde opnieuw verhuurd te hebben aan Jan Coolkens akkerman tot Olen, 
alhier present en de huur accepterende zo voor hem als voor zijn zwager Jan Boels ook 
inwoner van Olen zeker eerst comparants hofstede met landerijen, weide, heiden en 
beemden zo en gelijk hij huurling het actueel in huur heeft, gestaan en gelegen tot Olen en 
dat om en mits een som van vier en dertig guldens in voorlijf jaarlijks en zestien veertelen 
rogge Lierse maat. Verder in huur zeker perceel erve in huur bij Franciscus Van Reusel en 
voor een termijn van zes jaar. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herentals op datum als 
boven, present Peeter Sijmons en Henrick Goor inwoners van Herentals als aanzochte 
getuigen.  
 
Akte N°         26 maart 1800 (5 Germinal jaar 8) 
 
Compareerde op het bureau notaris Oniaerts dewelke verklaarde op datum van 5 Germinal 
te procederen op rekwest van Adriaen Wagemans inwoner van Noorderwijk tot verkoop van 
meubilaire effecten. Verder vermelding van koopwaar en kopers. Aldus absoluut verkocht op 
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datum als boven, present Franciscus Verbiest en Jan Menten als getuigen ten deze 
aanzocht.  
 
Akte N°         11 april 1800 (21 Germinal jaar 8) 
 
Op heden den 21ste Germinal achtse jaar voor mij notaris en in presentie der getuigen 
nagenoemd, compareerde Margaretha Van Der Heijden wettige huisvrouw van Jan Leijsen 
inwoonster van de gemeente van Tongerlo, ziek liggende te bed, welke comparante 
verklaarde bij deze haar testament geordonneerd te hebben. 
 

- Dispositie van haar goederen maakte zij aan heer tegenwoordige man in volle 
eigendom zo nochtans dat dezelfde voor hetgene zal voortkomen van haar 
klederen zal gebonden zijn te doen celebreren missen tot haar lafenis. Aangaande 
haar immeubele goederen bestaande in een huis met grond, hof en toebehoren 
daarvan zal en maakte zij testatrice aan dezelfde haar man de touchte en het 
gebruik gedurende zijn leven op den last van hetzelfde behoorlijk te onderhouden. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize der testatrice op datum als boven, present Jan 
Baptist Schmitz en Adriaen Van Rompaeij geburen der testatrice als getuigen. 
 
Akte N°         21 april 1800 (1 Floréal jaar 8) 
 
Bureau te Geel de eerste Floréal jaar acht compareerde notaris Oniaerts dewelke verklaarde 
dat op 5 Floréal op rekwest van de burger Serclaes te procederen tot verkoop van hout. Er 
werden 13 loten te koop aangeboden. Kopers waren o. a.: Franciscus De Ceuster, Jan 
Luijmen, Jan Baptist Van Passel, Marten Mans, pachter Mannaerts. Aldus publiekelijk 
verkocht op datum als boven, present P. M. Soeten en Peeter Laenen als getuigen. 
 
Akte N°         22 april 1800 (2 Floréal jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgends dewelke Peeter De Backer inwoner van Oevel en 
Theresia De Backker bijgestaan van Franciscus Van Hout haar man op heden den 2de 
Floréal zullen presenteren te verkopen de nabeschreven goederen door mij notaris in 
presentie der getuigen nagenoemd.  
 
Eerste koop zeker huis met het binnenblok en aangelegen erve, groot drie zillen gelegen 
alhier tot Tongerlo op “ de Santvoort “. Palende oost P. Raets erfgenamen, zuid Franciscus 
Daems en anderen, west Bervoets en noord de straat. De verkoper reserveerde de bomen in 
den hof om op zijn last te verkopen. Heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Menten 
voor de som van zeven honderd en negentig guldens en stelde daarop nog dertig verdieren.  
 
Tweede koop een perceel erve genaamd “ de sevene “ gelegen tot Tongerlo, groot twee 
honderd en vijftig roeden. Palende oost de straat, zuid Charel Bervoets, west Merten Claes 
en anderen en noord Jan Goossens. Het voorzegde percel werd verkocht op last van een 
erfrente van honderd guldens ten behoeve van Franciscus Boekstijns ten intrest van vier 
guldens en tien stuivers. Heeft daarvan den handslag ontvangen Amandus Van Den 
Brande voor de som van vijf honderd guldens en verklaarde daarop te stellen dertig 
verdieren.  
 
Op heden datum compareerde Jan Menten welke op de eerste koop twintig verdieren bij te 
stellen. Op heden den 9de Floréal den eerste koop andermaal door mij notaris opgeroepen 
zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven van drie stoklslagen en zonder 
verhooging verbleven aan Jan Menten. Op heden den 9de Floréal den tweeden koop 
andermaal door mij opgeroepen zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven van drie 
stokslagen verbleven zonder verdere verhoging aan Amand Van Den Brande. Aldus 
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gedaan en verkocht binnen Tongerlo in conditie met den stokslag, ter presentie van Joseph 
Victor Verboven en Henrick Truijens als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°         1 mei 1800 (11 Floréal jaar 8) 
 
Op heden den 11de Floréal jaar 8 voor mij notaris en in presentie der getuigen nagenoemd, 
compareerde Willem Helsen en Elisabeth Van Leuffel wettige gehuwden en ingezeten van 
Zoerle, welke comparanten verklaarden opnieuw verhuurd te hebben aan Maria Elisabeth 
Van Hemel weduwe wijlen Adriaen T’Sijen, inwoner van Zoerle, en de huur accepterende 
van te weten zeker huis met stal, schuur, brouwerij, hof en annex landerijen, weiden, heiden 
en beemden, immers zo en gelijk zij allen hetzelfde in huur hebben, gestaan en gelegen tot 
Zoerle, genaamd “ de heideblom “ en dat om en mits een som van zestig guldens in voorlijf 
jaarlijks en vijftien veertelen rogge of koren te leveren ten huize van de verhuurders en dat 
voor een termijn van zes opvolgende jaren. Aldus gedaan en gepasseerd aan de Capelle Ter 
Voort gemeente van Westerlo, op datum als boven, in presentie van Marten Helsen en 
Ferdinand Verboven.  
 
Akte N°         4 mei 1800 (14 Floréal jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Maria Verdonck ten deze bijgestaan van 
Peeter Wouters haar man en voogd. De kinderen wijlen Jan Baptist Verdonck daar 
moeder van leeft Maria Dimphna Mertens. Henricus Wouters zoon van Jan Wouters en 
wijlen Maria Anna Verdonck. Theresia Verdonck bijgestaan van Jan Bellemans haar man 
inwoner van Tongerlo. Anna Elisabeth Verdonck bijgestaan met Joannes Van Gheel haar 
man inwoner van Geel. Peeter Verdonck inwoner van Oevel. Adriaen Verdonck inwoner 
van Oosterlo. Maria Catharina Verdonck bijgestaan van Marten Beirinckx 10 haar man 
inwoner van Olen. Hun gezamenlijk sterkmakende voor de andere mede erfgenamen van 
Jan Baptist Verdonck en Catharina Mertens, ook van Anna Maria Goubloms en ieder 
voor hunne respectieve part en deel publiekelijk zullen te koop presenteren de goederen 
hierna te beschrijven door mij notaris. 
 
Eerste koop, zeker huis met stal, schuur aangelegen hof en grond van erve genaamd “ den 
sleutel ” gestaan en gelegen tot Oevel, groot salvo justo honderd roeden. Oost Merten 
Verachtert, zuid en west de straat en noord Jan Verlinden. Verkopers reserveerden de 
bomen in den hof, den schelft en beddekoetse in de kamer om ten hunne behoeve te 
verkopen. Heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter De Backer voor negenhonderd en 
tachtig guldens en verklaarde daarop te stellen vijftig verdieren, present Sebastiaen 
Govaerts en Charel verachtert.  
 
Tweede koop een perceel dries gelegen in “ de bijlevennen “ onder Oevel, groot omtrent 
drie zillen. Palende oost een straatje, zuid Peeter Verachtert, west Charel Verachtert en 
noord het voorzegde straatje. Heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter Wouters voor 
de som van vijf honderd en tien guldens en verklaarde daar op te stellen veertig verdieren, 
present Sebastiaen Govaerts en Charel Verachtert.  
 
Derde koop een perceel ere zijnde zaailand, gelegen alhier tot Oevel, groot drie zillen 
Palende oost Charel Verachtert, zuid Michiel Sijen, west Merten Verachtert en noord Dionijs 
Wolfs. Heeft hiervan den handslag ontvangen Peeter Wouters voor de som van vijf honderd 
en tien guldens en verklaarde daarop te stellen tien verdieren.  
 
Vierde koop, een perceel erve genaamd “ den wolfakker “ gelegen tot Oevel, groot omtrent 
honderd en vijftig roeden. Palende oost de baan zuid Peeter Hendrickx, west de armen van 
Oevel en noord Peeter Wouters. Heeft daarvan den handslag ontvangen Franciscus De 

 
10 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Martinus Beirinckx x Maria Cath. Verdonc, nr. 98, pag. 20. 
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Ceuster voor de som van honderd vijf en zeventig guldens en verklaarde daarop tien 
verdieren te stellen. 
 
Vijde koop, een perceel kwebbe en heide gelegen in “ de torfputten “ onder Olen, groot een 
half bunder. Palende oost Adriaen Van Genechten, zuid de erfgenamen Andreas Hoes west 
Marten Laenen en noord de weduwe Michiel Heijlen. Heeft daarvan den handslag ontvangen 
Franciscus Mertens voor de som van vijf en zeventig guldens en stelde hierop nog drie 
verdieren.  
 
Zesde koop een heide aan de Bijstraat, groot salvo justo drie zillen. Noord Franciscus 
Ceulemans, oost de weduwe Sijen, zuid Peeter Wolfs en west de meijer Verachtert 
erfgenamen. Heeft daarvan den handslag ontvangen Franciscus Ceulemans voor de som 
van drie en tachtig guldens en stelde daarop vijf verdieren.  
 
Zevende koop een heide, aan “ de nieuwe Hoeve “ groot drie zillen. Oost het straatje, zuid 
de straat, west meulenaer en noord den armen van Oevel. Heeft daarvan den handslag 
ontvangen Peeter Wouters voor achttien guldens en stelde daarop twee verdieren. 
 
Op heden datum compareerde Adriaen Van Hove welke verklaarde op de vijfde koop zeven 
verdieren bij te stellen. Den 27ste Germinal compareerde Franciscus Ceulemans welke 
verklaarde op de zesde koop negen verdieren bij te stellen. Op heden den 2de Floréal 
compareerde Franciscus Wellens en verklaarde op de vijfde koop vijf verdieren bij te 
stellen. Op heden den 2de Floréal den eerste koop andermaal opgeroepen zijnde tot finale 
verkoop is dezelfde met het geven drie stokslagen absoluut en zonder verdere verhoging 
verbleven aan Peeter De Backer.  
 
Op heden den 2de Floréal den tweede koop andermaal opgeroepen zijnde tot finale verkoop 
is dezelfde met het geven drie stokslagen absoluut en zonder verdere verhoging verbleven 
aan Peeter Wouters. Op heden den 2de Floréal den derde koop andermaal opgeroepen 
zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven van vijftien verdieren door Jan Verlinden 
en nogmaals vijf door dezelfde absoluut verbleven aan Peeter Wouters. Op heden den 2de 
Floréal den vierde koop andermaal opgeroepen zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het 
geven drie stokslagen absoluut en zonder verdere verhoging verbleven aan Franciscus De 
Ceuster.  
 
Op heden den 2de Floréal den vijfde koop andermaal opgeroepen zijnde tot finale verkoop is 
dezelfde na het stellen van vijf verdieren door Henrick Wouters en vijf door Franciscus 
Mertens en vijf door Henrick Wouters absoluut verbleven aan Henrick Wouters. Op heden 
den 2de Floréal den zede koop andermaal opgeroepen zijnde tot finale verkoop is dezelfde 
met het geven drie stokslagen absoluut verbleven aan Franciscus Ceulemans. Den 
zevenste koop andermaal opgeroepen zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven 
drie stokslagen absoluut verbleven aan Peeter Wouters. Aldus absolutelijk verkocht met het 
geven van drie stoklsagen op den 2de Floréal, present Sebastiaen Govaerts en Guilliam 
Verachtert als getuigen.  
 
De ondergeschreven bekenden ontvangen te hebben van Peeter De Backer de som van 
honderd en dertig guldens courant welke rente van twee honderd guldens die dezelfde ten 
zijner laste heeft genomen diende tot voldoening der koopsom van den eerste koop en 
bekenden van op den 17de Floréal 8ste jaar ten volle voldaan te zijn over de respectieve 
koopsom door de ander kopers gekocht ieder voor hun part. Jan Baptist Van Dijck, Maria 
Elisabeth Verdonck, Franciscus Verdonck, Peeter Verdonck. 
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Akte N°         21 mei 1800 (1 Prairial jaar 8) 
 
Op heden den eerste Prairial compareerde de notaris Oniaerts dewelke verklaarde van op 
den 17de Prairial tot publieke verkoop van rus over te gaan. Er werden 20 loten te koop 
gepresenteer. Kopers waren o. a.: Peeter Buijens Oevel, Jan De Kepper, Jan 
Haesendonckx, Peeter Van Genechten Olen, Marten Smets, Peeter Verwimp, Peeter 
Sterckx, Gommar Mans, Peeter Van Mengsel, Henrick Beirsmans, Joseph Hendrickx, Jan 
Baptist Roosbroeckx, Joseph Grootjans, Henrick Verhaegen Oevel Henrick Van Dijck, 
Peeter Doos en Adriaen Van De Poel. Aldus publiek verkocht op datum als boven, present 
P. M. Soeten en Franciscus Neijens. 
 
Akte N°         21 mei 1800 (1 Prairial jaar 8) 
 
Compareerde op het Bureau te Geel de notaris Oniaerts dewelke verklaarde op den 4de 
Prairial in de gemeente Olen op rekwest van Cornelis Verboven inwoner van Olen tot de 
verkoop van rus. Er werden 34 loten gepresenteerd. Kopers waren o. a. Gommar Somers, 
Adriaen De Bruin, Peeter Michiels, Jan Baptist Goossens, Peeter Heijlen Morkhoven, Joseph 
Verschuren Kivits, Franciscus Cools, Michiel Peeters Oevel, Franciscus Cools ILLe, 
Franciscus Neijens Olen, Franciscus De Swert, Cornelis Geerwaerts, Adriaen Van Looij 
Morkhoven, Franciscus De Bie, Marten Goris, Henrick Ceulemans, Henrick Verachtert 
Oevel, Joseph Hendrickx, Jan Baptist Roosbroeckx, Franciscus Neijens Hezewijk, Matthijs 
De Witte, Christiaen Helsen, Adriaen Doos Olen, Franciscus Vetters, Franciscus Maes 
Vennen. Aldus absoluut verkocht op datum als boven, present P. M. Soeten en Marten Goris 
en Franciscus Neijens.  
 
Akte N°         23 mei 1800 (3 Prairial jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke de gelijke erfgenamen wijlen Francisca 
Van Tendeloo overleden te Herentals, namelijk Lucas Van Tendeloo particulier wonende 
tot Antwerpen voor een derde, Maria Josepha Hufkens in huwelijk met Andreas Gils 
inwoonster van Grobbendonk en Joseph Franciscus Hufkens inwoner van Vorselaar voor 
een ander derde (kinderen van Maria Anna Van Tendeloo). Jan Baptist Noijdens inwoner 
van Brussel en Anthoon Noijdens inwoner van Vorselaar, Joanna Noijdens inwoonster 
van Antwerpen, Carolina Noijdens inwoonster van Lille, Franciscus Augustinus Noijdens 
inwoner van Brussel, deze laatste kinderen van Anna Catharina Van Tendeloo voor het 
resterende derde. Op heden den 26ste Floréal jaar 8 en in presentie der getuigen nagenoemd 
publiekelijk zullen te koop presenteren de goederen hierna te specifieren. 
 
Eerste koop een perceel erve gelegen in “ ’t oostels velt “ onder Westerlo in huur bij Jan 
Baptist Van Aelst groot in het geheel omtrent drie zillen. oost Naulaerts den ouden, zuid de 
weduwe secretaris Verellen, west een straatje en noord Franciscus Ven. Tussen de 
voorzegde aanpalenden is begrepen een perceelke erve, betalende hiervoor in iedere bede 
zes oorden hetgene competeerde aan de erfgenamen Jan Baptist Van Hout ... Heeft 
hiervan den handslag ontvangen Jan Baptist Swolfs inwoner van Oostel onder Geel voor 
de som van drie honderd en zestig guldens en stelde daarop dertig verdieren, present 
Franciscus Vennekens en Jan Daems.  
 
Tweede koop, een perceel gebroekt gelegen in het Zammelsbroek, groot een zille. Oost 
Peeter Buijens, zuid de Sluijse Laek, west Franciscus Boekmans en noord Jan Daems. Heeft 
hiervan den handslag ontvangen Christina Boeckmans voor de som van honderd en 
veertig guldens en stelde daarop tien verdieren. Bijgeschreven Jan Carel Schroven voor 
mijne moeder. Aldus provisioneel verkocht tot Zammel, present Franciscus Van De Ven en 
Franciscus Michiels. 
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Derde koop, een perceel erve gelegen tot Liessel onder Geel, genaamd “ den fluijterman ”. 
Palende oost de straat, zuid Doctor Vebriest, noord en west Peeter Segers. Heeft hiervan 
den handslag ontvangen Gabriel Willems voor de som van zeven honderd en tachtig 
guldens en verklaarde daarop te stellen twintig verdieren. 
 
Vierde koop een perceel erve genaamd “ het steelen bloxken “ gelegen onder Geel, groot 
een halve bunder. Oost en zuid de straat, west Peeter Gilis en noord den advocaat Ooms. 
Heeft daarvan den handslag ontvangen Guillielmus Le Boeck inwoner van Geel en 
herbergier aldaar voor de som van twee honderd en vijftig guldens en stelde daarop vijftien 
verdieren. Aldus provisioneel verkocht op datum als boven, present Marten Segers en Jan 
Baptist Van Aelst als getuigen.  
 
Op den 28ste Floréal compareerde Peeter Verachtert Cornelissone inwoner van Oevel welke 
verklaarde op den tweede koop zijnde hooiwas alsnog vijf en twintig verdieren bij te stellen. 
Op heden den 28ste Floréal 8ste jaar compareerde Merten Segers inwoner van Geel welke op 
den vierde koop verklaarde alsnog twintig verdieren bij te stellen. Op heden den eerste 
Prairial compareerde Joseph Van Goubergen, welke op den tweede koop alsnog tien 
hoogen bijstelde. Op den 3de Prairial compareerde Peeter Buijens inwoner van Oevel en 
verklaarde op den tweede koop vijftien verdieren bij te stellen. Op heden den 3de Prairial 
stelde Peeter Buijens alsnog vijftien verdieren op den tweede koop.  
 
Op heden den 3de Prairial den eersten koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde 
tot finale verkoop is dezelfde met het geven van drie stokslagen en zonder verder verhoging 
verbleven aan Jan Baptist Swolfs. Op heden den 3de prairial den tweede koop andermaal 
door mij notaris opgeroepen zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven van drie 
stokslagen en zonder verder verhoging verbleven aan Peeter Buijens. Op heden den 3de 
prairial den derden koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde tot absolute finale 
verkoop is dezelfde met het geven van drie stokslagen en zonder verder verhoging 
verbleven aan Gabriel Willems. Op heden den 3de prairial den vierde koop andermaal door 
mij notaris opgeroepen zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven van drie 
stokslagen en het stellen van zes verdieren door Franciscus Van Boeghoud en tien 
naardere door Jan Baptist Geudens en is dezelfde Jan Baptist Geudens verbleven.  
 
Aldus absoluut verkocht met den stokslag gesloten tot Liessel onder Geel, op datum als 
boven present Guillielmus Le Boeck (le Bock) en Jan Verbiest als getuigen. 
 
Akte N°         21 mei 1800 (1 Prairial jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Joannes Breugelmans landbouwer en 
Theresia Breugelmans bijgestaan van Cornelis Van Den Broek haar man en Maria 
Breugelmans bejaarde dochter en ingezetene van het dorp Vorselaar, kinderen van wijlen 
Jan Baptist Breugelmans op heden den eerste Prairial achtste jaar door mij notaris en in 
presentie der getuigen nagenoemd presenteren te verkopen aan de meestbiedende de 
goederen hierna te specifieren.  
 
Ten eerste werd te koop gesteld zeker huis met hof, schuur en stal, land en dries daaraan 
gelegen met de opgebraakte vrunte, zijnde groot samen een half bunder, gestaan en 
gelegen alhier in “ het zegbroeck “ onder Vorselaar. Palende in het geheel oost de straat, 
zuid, west en noord Cornelis Van Den Broeck. Item een perceel land genoemd “ den 
langreep “ groot salvo justo drie honderd en vijftig roeden, gelegen alhier tot “ Pallaer “. 
Palende oost den burger Stuijk, zuid de weduwe P.Heijlen, west de veldstraat en noord 
Cornelis Van Broeck.  
 
Item een vierendeel, gelegen als het vorige. Palende oost en zuid de weduwe Heijlen, west 
Peeter Verholen en noord den burger Stuijk. Item een perceel land groot honderd roeden op 
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“ Pallaer “ onder Vorselaar. Palende oost den burger Stuijk, zuid en west de weduwe Peeter 
Heijlen en noord den burger Stuijk (Sluijts?). Item en tot slot een perceel weide gelegen op  
“ Pallaer “ onder Vorselaar, groot een honderd vijftig roeden. Palende oost Andries Leijsen, 
zuid Cornelis Van Den Broeck, west den burger Van Der Werve en noord Peeter Janssens.  
 
Worden de voorschreven goederen verkocht op en met den last van twee differente renten 
op de voorschreven goederen geaffecteerd ieder ter som van vierhonderd guldens courant, 
staande de ene ten behove van Peeter Merissen en de andere ten behoeve van den burger 
Hufkens. De voorschreven percelen uitgenomen het perceel weide zijnde voor deze 
leenroerig geweest en ingeval alzulke leenroerigheid in het vervolgen van tijd nog kon 
gepretendeerd worden zal dezelfde zijn tot kopers last en heeft daarvan den handslag 
ontvangen Egidius Jacobs inwoner van Pulle kanton van Santhoven voor de som van 
honderd en zestig guldens boven de twee renten en verklaarde daarop te stellen vijf en 
twintig verdieren. Dezelfde dag compareerde de voorzegde Egidius Jacobs dewelke 
verklaarde alsnog te stellen op den voorscheven koop vijf verdieren present Jan Baptist Van 
Der Vucht en A. J. Oniaerts als getuigen. Op heden den 8ste Prairial de voorschreven 
goederen andermaal opgeroepen zijnde door mij notaris zijn dezelfde met het geven van drie 
stokslagen absoluut zonder naardere verdieren verbleven aan Egidius Jacobs die 
verklaarde deze koop gedaan te hebben voor den burger Henricus Joannes Stuijk en 
Cornelia Jacoba Pletinckx inwoners der stad Lier.  
 
Aldus absoluut verkocht op datum als boven, present Peeter Van Echelpoel en Jan Baptist 
Van Der Vucht. 
 
Akte N°         21 mei 1800 (1 Prairial jaar 8) 
 
Compareede op het Bureau te Geel de notaris Oniaerts dewelke verklaarde op de vierde van 
deze courante maand te procederen op rekwest Van Godefried Verellen inwoner van Olen 
tot verkoop van moer. Er werden 12 loten te koop aangeboden: eerste koop Jacobus Wuijts 
Oevel, verdere kopers pachter Dassen Oevel, Fransicus Kenis Oevel, Adriaen Mensch, 
Fransicus Nijers Olen, Adriaen Helsen ILLe, Peeter Van Lommel, Michiel Doos, Jan Baptist 
Ennekens Oevel, Joseph Verschueren Kievit. Aldus publiekelijk verkocht op datum als 
boven, present P. M. Soeten en Marten Goris als getuigen.  
 
Akte N°         21 mei 1800 (1 Prairial jaar 8) 
 
Compareerde op het Bureau te Geel de notaris Oniaerts dewelke verklaarde van op de 4de 
deze courante maand te procederen op rekwest van Jan Laenen inwoner van Olen tot de 
verkoop van moer. Er werden 18 loten te koop aangeboden, kopers waren o. a.: Peeter 
Buijens Oevel, Cornelis Verachtert, Michiel Peeters, Frans Segers Oevel, Jan Baptist Luijten 
Oevel, Peeter Wuijts, Jan Verwimp Oosterwijk, Michiel Mens Oevel, Marten Aerts, Amand 
Verstappen, Jan Soeten Oevel, Jan Baptist De Winter Oosterwijk, Jan Mertens Oevel, 
Guilliam Smets, Peeter Van Den Brande Oosterwijk, Peeter Luijten. Aldus publiekelijk 
verkocht op datum als boven, present P. M. Soeten en Marten Goris en Franciscus Neijens. 
 
Akte N°         26 mei 1800 (6 Prairial jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Franciscus Verhaert bejaarde jongman en 
bakker van stiel, inwoner van Vorselaar op heden den 6de Prairial als hiertoe geautoriseerd 
van Egidius Landuijt en Maria Verhaert door mij notaris en in presentie van de getuigen 
nagenoemd zal verkopen aan de meest biedende zeker perceel erve gelegen alhier in 
Vorselaar op “ de bunder “ groot twee honderd en twaalf roeden. Palende oost Elisabeth 
Bartholomeus en anderen, zuid den Armen van Vorselaar, west Elisabeth Verhaert en 
Peeter Heijlen erfgenamen en noord de weduwe Peeter De Maesschalk.  
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Heeft hiervan den handslag ontvangen Franciscus Vekemans kapper van stiel en inwoner 
van Vorselaar voor de som van twee honderd drie en dertig guldens en stelde daarop nog 
tien verdieren, present Jan B. Van Der Vucht en A. J. Oniaerts als getuigen. Op heden den 
7de Prairial compareerde Franciscus Vekemans dewelke verklaarde op de voorzegde koop 
alsnog zes verdieren bij te stellen. Op den 8ste Prairial het voorzegde perceel andermaal door 
mij notaris opgeroepen zijnde met het geven dan drie stokslagen absolutelijk en zonder 
verder verhoging verbleven aan Franciscus Vekemans. 
 
Aldus absolutelijk verkocht op datum als boven, present Peeter Van Echelpoel en Jan B. Van 
Der Vucht als getuigen. 
 
Akte N°         11 juni 1800 (22 Prairial jaar 8) 
 
Compareerde op het Bureau te Geel de notaris Oniaerts dewelke verklaarde dat op de 24ste 
deze maand op rekwest van de burger Vercammen agent van Veerle te procederen tot 
verkoop van hout. Er werden 13 loten gepresenteerd en de kopers waren o. a.: J. Oniaerts, 
G. De Peuter, Jan Verswijvel, baas Anthonis, Peeter Heijlen Rossum, Geert Van Den Broek, 
Gommer De Peuter, Joseph Thilemans. Aldus publiekelijk verkocht op datum als boven, 
present Amand Douwen en J. Fr. Wuijts.  
 
Akte N°         4 juni 1800 (15 Prairial jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden achtervolgens dewelke Henrick Aerts inwoner der gemeente van 
Wijnegem kanton van Zandhoven, Petrus Aerts inwoner van Brussel en particulier aldaar, 
Regina Aerts in huwelijk met P. G. Delen inwoner van Westmalle, Catharina Aerts jong 
bejaarde dochter inwoonster van Wijnegem, Maria Josepha Aerts jonge ongehuwde 
dochter inwoonster van Brussel, hun gezamenlijk sterkmakende voor Theresia Aerts hun 
zuster als erfgenamen van M. G. Aerts en M. C. Verhaegen op heden den 15de Prairial 8ste 
jaar zullen presenteren te verkopen de goederen hierna te specifieren door mij notaris en de 
getuigen nagenoemd. 
 
Ten eerste een behuisde hofstede, groot vijf en twintig roeden gestaan en gelegen op “ de 
beeckvennen “ onder Herentals. Palende oost een straatje, zuid een straat, west en noord 
de erfgenamen Jan Baptist Wouters. 
 
2de koop een perceel dries, groot honderd en vijftig roeden gelegen als het vorige. Palende 
oost Het Honingstraatje, zuid Van Der Gracht, west de kinderen Peeter Van Hove en noord 
de loop.  
 
Ten derde een stuk land en dries, groot drie honderd roeden, gelegen als het vorige. Oost de 
Dikbert straat, zuid Doctor Tielemans, west de kinderen Henrick Peeters en noord een straat.  
 
Ten vierde een perceel land groot twee en een halve zille, gelegen als de vorige percelen. 
Palende oost een straat, zuid en west de weduwe Peeter Heijlen en noord doctor Thilemans  
 
De vijfde koop een perceel land groot vijf zillen gelegen als de vorige. Oost De Honingstraat 
zuid Catharina Bleirinckx en anderen, west de Arm Tafel van Herentals en noord de 
goederen van het gewezen Nonnenklooster.  
 
Zesde koop een perceel land “ het scrupelbosch? “, groot twee en een halve zille gelegen 
als het vorige. Palende oost Marten Verherstraeten en anderen, zuid een straatje, west 
Catharina Bleirinckx en noord Marten Verherstraeten. 
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Zevende koop een perceel land “ het kreijloos “ groot drie zillen gelegen als het vorige. Oost 
en zuid het goed van het gesezen Nonnenklooster, west hetgene der gewezen abdij van 
Tongerlo en noord Juffrouw Bouwen.  
 
Achtste koop een perceel land “ het botermelkstuk “ gelegen als het vorige, groot twee en 
een halve zille. oost ... (leeg), zuid Peeter Schuermans, west en noord de voorkinderen van 
Bavo Witvrouwen. 
 
Negende koop een perceel land, groot 150 roeden gelegen als het vorige. Oost en zuid de 
Arm Tafel van Herentals, west de weduwe Peeter Heijlen en noord het goed van het 
gewezen Nonneklooster. 
 
Tiende koop een perceel beemd gelegen aan Sint Jobs Capelle, groot een half bunder. Oost 
en zuid de kinderen.  
 
Elfde koop een perceel beemd, gelegen als voorgaande, genaamd “ den voorstenbempt “. 
Oost het straatje gaande naar de Langendonck, zuid hetzelfde, west de kinderen van 
Matthias Verbiest en noord de voorkinderen van Bavo Witvrouwen. 
 
Twaalfde koop een perceel beemd, groot 125 roeden gelegen op “ het steen “ onder 
Herentals. oost Jan De Kinder, zuid ... (leeg), west Jan Baptist Heijlen en noord de Nethe  
Onder Olen. 
 
Dertiende koop een perceel dries met een heike, groot samen 275 roeden genaamd “den 
tempel “. Oost de weduwe Jan Cluijts, zuid Gerard Laureijs, west de straat en noord de 
erfgenamen Haverals. 
 
Veertiende koop, twee percelen heide, groot ieder een zille. Oost op eene ... (leeg), zuid de 
herstraat, west G. Laureijs en noord Jacob Willems en het anderde oost een straatje, west 
Guilliam Verstrepen weduwe en noord Jacob Willems. 
 
Vijftiende koop een perceel zaailand en dries, groot over de 100 roeden. Oost de Honing 
straat, zuid Adriaen heijlen, west Guilliam Smets en noord Michiel Cluijts. 
 
Zestiende koop een stuk land, groot 250 roeden. Oost Jacobus Willems, west Catharina 
Blerinckx en Franciscus Peeters en noord Catharina Blerinckx. 
 
Zeventiende koop een perceel zaailand, groot een zille genaamd “ het heijken “ gelegen bij 
Grese. oost de erfgenamen Jan B.Wouters, zuid de weduwe Guilliam Verstrepen, west 
Catharina Blerinckx. 
 
Achttiende koop een perceel kwebbe, gelegen omtrent “ het steen “ groot vijf en twintig 
roeden. Oost Adriaen Van Lommel, west Franciscus Heijlen en procureur Van Hove en 
noord de Nethe.  
 
Voor de eerste koop heeft den handslag ontvangen Franciscus Kenis voor de som van vijf 
honderd guldens en ztelde daarop nog vijftien verdieren. Van den 2de koop heeft den 
handslag bekomen Christiaen Kenis voor de som van twee honderd en tachtig guldens en 
stelde 12 verdieren. Van den 3de koop ontving dezelfde Christiaen Kenis den handslag voor 
de som van drie honderd guldens en dertig verdieren. De vierde, vijfde en zesde koop 
werden niet verkocht. Van den 7de koop heeft den handslag bekomen Christiaen Kenis voor 
vierhonderd guldens en stelde zestien verdieren. Van den 8ste koop ontving den handslag 
Christiaen Kenis voor de som van 400 guldens en stelde daarop nog dertig verdieren en 
twintig naardere.  
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De 9de koop werd niet verkocht. Den tiende koop daarvan ontving Marten Verherstraeten 
den handslag voor vier honderd vijf en zestig guldens en stelde daarop twintig verdieren. 
Van den 11de koop heeft den handslag ontvangen Peeter Heijlen Guilliamszone voor drie 
honderd en tien guldens en vijftien verdieren. Den 12de koop heeft den handslag ontvangen 
Jan Hoes voor de som van honderd vijf en twintig verdieren. Den 13de koop daarvan heeft 
den handslag ontvangen Jan Baptist Renders voor de som van twee honderd en vijftien 
guldens en stelde vijftien verdieren. Den 14de koop niet verkocht. Den 15de koop daarvan den 
handslag ontvangen Guilliam Smets voor de som van zestig guldens en stelde daaarop vijf 
hoogen. Den 16de koop daarvan den handslag ontvangen Guilliam Smets voor de som van 
honderd en tachtig guldens en stelde vijf en twintig verdieren. Den 17de koop daarvan heeft 
den handslag bekomen Joannes Verstrepen voor vijf en zeventig guldens en stelde tien 
verdieren. Den 18de koop den handslag voor Jan Moorkens voor één en twintig guldens en 
vier verdieren.  
 
Op den eerste koop stelde Franciscus Kenis alsnog vijftien naardere verdieren. Op de 
vierde koop hiervoor ingehouden heeft daarvan na heroproeping den handslag ontvangen 
Cornelis Joseph De Loeker voor de som van twee honderd en tien guldens en stelde tien 
verdieren. De 6de koop hiervoor ingehouden en heropgeroepen heeft daarvan den handslag 
ontvangen Jan Verstrepen voor de som van honderd en vijftig guldens en stelde twintig 
verdieren. Den 9de koop hiervoor ingehouden en andermaal opgeroepen heeft den handslag 
ontvangen Christiaen Cats voor de som van honderd en veerrtig guldens en stelde vijf 
verdieren. Den 14de koop hier voor ingehouden is verkocht voor vijf guldens en stelde twee 
verdieren, verbleven aan Cornelis De Loeker. Den vijfden koop hiervoor ingehouden en 
andermaal opgeroepen heeft daarvan den handslag ontvangen Peeter Heijlen 
Guilliamszoon voor de som van vijf honderd en vijf guldens en stelde vijf en twintig verdieren. 
Op de 7de koop stelde Christiaen Kenis alsnog twintig naardere verdieren. Aldus 
provisioneel verkocht op datum als boven binnen de gemeente van Herentals ten huize van 
den burger Maesen, present H.Fr. Thijs en P. M. Soeten als getuigen.  
 
Op den eerste koop stelde Franciscus Kenis alsnog vijf verdieren. Dezelfde dag stelde 
Cornelis De Loeker op den vierde koop alsnog tien meerdere verdieren. Dezelfde dag 
stelde Joannes Franciscus Van Der Maesen op den 12de koop alsnog tien naardere 
verdieren. Dezelfde dag stelde Joseph Heijlen op den vijde koop alsnog vijf en twintig 
naardere verdieren. Op den 16de Prairial 8ste jaar compareerde J. F. Van Der Maesen welke 
op den 12de koop alsnog vijftien naardere verdieren stelde en op dezelfde dag verklaarde 
dezelfde J. F. Van Der Maesen op den 10de koop inselijks vijftien naardere verdieren te 
stellen. Op den 17de Pariarial heeft Christiaen Kenis op den tweede koop nog acht 
verdieren bijgesteld en op dezelfde dag stelde Christiaen Kenis op den derde koop alsnog 
dertig verdieren. Op den 18de Prairial compareerde Phillip De Vos welke op den tiende koop 
vijftien naardere verdieren stelde. Dezelfde dag compareerde Adriaen Cluijts welke 
verklaarde op den 11de koop alsnog te stellen tien naardere verdieren ... etc. Deze handeling 
van bijstellen van hoogen en verdieren behandelen nog meerder folio’s.  
 
Op heden den 28ste Prairial andermaal op geroepen zijnde den eerste koop is dezelfde met 
het geven van drie stokslagen absoluut en finaal verbleven aan Franciscus Kenis inwoner 
van Herentals. Den tweede koop is finaal verbleven aan Christiaen Kenis landbouwer onder 
Herentals. Den derde koop verbleven aan Paulus De Loeker hoedenmaker tot Herentals. 
Den vierde koop verbleven aan Cornelis de Loeker inwoner van Herentals. Den vijfde koop 
finaal verkocht aan Jan Baptist Verdonck inwoner van Noorderwijk. Den zesde koop finaal 
verkocht aan Jan Verstappen welke verklaarde dezelfde koop te hebben gedaan in naam 
van zijn moeder Elisabeth Laureijs weduwe Guilliam Verstappen inwoonster onder 
Herentals. Den zevende koop absoluut verkocht aan Christiaen Kenis landbouwer tot 
Herentals. Den achtste koop verbleven aan Christiaen Kenis. Den negende koop met het 
stellen van vijf naardere hoogen verbleven aan Jan Baptist Verdonck inwoner van 
Noorderwijk. Den tiende koop verbleven aan Peeter De Peuter. Den elfde koop verbleven 
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aan Peeter Heijlen Guilliamszoon. Den twaalfde koop aan Joannes Fr. Van Der Maesen 
verbleven, inwoner van Herentals. Den dertiende koop verbleven aan Jan Baptist Renders 
inwoner van Olen. Den veertiende koop verbleven aan Cornelis De Loeker, inwoner van 
Herentals. Den vijftiende koop verbleven aan Guilliam Smets. Den zestiende koop 
verbleven aan Guilliam Smets, inwoner van Olen. Den zeventiende koop verbleven aan 
Joannes Hoes, inwoner van Olen. Den achttiende koop verbleven aan Jan Moorkens . 
 
Dezelfde dag verklaarde Peeter Heijlen Guilliamszoon koper van den 11de koop dit gedaan 
te hebben in naam van zijn zuster Carolina Heijlen, inwoonster van Olen. Aldus absoluut 
verkocht op 21 Prairial 8ste jaar binnen Herentals, present Martinus Verherstraeten en Joseph 
Heijlen als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°         3 juni 1800 (14 Prairial jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Adriaen Aerts inwoner der gemeente Morkhoven 
kanton Westerlo als ten einde nabeschreven geautioiseerd door de bekende erfgenamen ten 
nalatendheid van wijlen Franciscus Momboirs overleden tot Morkhoven, op heden den 14de 
Prairial door mij notaris en ter presentie der getuigen nagenoemd zal presenteren te 
verkopen de goederen door de gemelde Franciscus Momboirs achtergelaten. 
 
Ten eenste zeker huis met stal, schuur, hof en binnenblok, groot omtrent drie honderd 
roeden. Palende oost het volgende perceel, zuid de begijn Cools, west de straat en noord 
den notaris Oniaerts. 
 
Ten tweede een perceel erve genaamd “ het heijn alen “ groot twee honderd roeden. Oost 
Jan Andries Bruers, zuid Adriaen Govaerts, west het vorige perceel en noord Jacobus 
Willems. 
 
Ten derdde een perceel erve genaamd “ de rijd “ groot vier honderd roeden. Oost Anna 
Elisabeth De Ceuster, zuid P.Michiels, west de straat en noord Henrick Govaerts.  
 
Ten vierde een perceel erve genaamd “ de swarte braek “ groot vierhonderd en vijftig 
roeden. Oost Joseph Verstappen en anderen, zuid Jacobus Willems, west dezelfde en noord 
de baan.  
 
Ten vijfde een perceel erve genaamd “ den lammerdries “ groot honderd en vijftig roeden. 
Oost Jan Van Nuten, zuid dezelfde, west Jan Sterckx en noord de veldstraat.  
 
Ten zesde een perceel weide genaamd “ bieseussel “ groot twee honderd en dertig roeden. 
Oost Jan Sterckx, zuid Geert De Winter, west de begijn Cools en anderen en noord Jan Van 
Nuten.  
 
Ten zevend eeen perceel weide genaamd “ het langeussel “ groot twee honderd roeden. 
Oost Jan Andries Bruers, zuid Peeter De Winter weduwe, west Geeraerd De Winter en 
noord Jan Sterckx.  
 
Ten achtste een perceel erve genaamd “ het peteblok “ groot drie honderd en tachtig 
roeden. Oost Mattheas verbiest erfgenamen, zuid Maria Bakx erfgenamen, west Jan Van 
Nuten en noord den notaris Oniaerts.  
 
Ten negenste een percee ldries “ den drijhoek “ groot twee honderd roeden. Oost Anna 
Elisabeth De Ceuster, zuid de straat en de begijn Helsen, west het volgende pand en noord 
den notaris Oniaerts en anderen.  
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Ten tiende een perceel erve genaamd “ het venneken “ groot omtrent een zille. Oost het 
vorige perceel, zuid de straat, west Jan Van Opstal en noord Elisabeth De Ceuster. Al deze 
percelen zijn gelegen alhier tot Oosterwijk onder Tongerlo. 
 
Ten elfde een perceel beemd gelegen tot Strateneinde onder ... (leeg), groot een half derdel. 
Oost Marten Bellens erfgenamen, zuid Dimphna Bellens, west de kinderen Adriaen Peeters 
en noord Peeter Maes.  
 
Ten twaalfde een perceel hooiwas gelegen tot Heultje onder Westerlo, groot een half derdel. 
 
Ten dertiende een perceel hooiwas gelegen in het gebroekt onder Geel, groot een half zille. 
Zuid Joseph Verachtert, west Franciscus Vermeerbergen.  
 
Ten veertiende een perceel heide gelegen onder Tongerlo aan “ de huijskens “ groot 
omtrent de drie zillen.  
 
Eerste koop huis en hof gelijk het eerste lot, heeft daarvan den handslag ontvangen Amand 
Douwen ingezetene van Oosterwijk voor de som van duizend guldens en stelde daarop nog 
tien verdieren. Tweede koop is verbleven aan Jan Verholen voor drie honderd en twintig 
guldens en stelde hierop vier verdieren. Derde koop is verbleven aan Peeter Michiels voor 
de som van duizend vijf en zeventig guldens en stelde hierop dertig verdieren. Vierde koop is 
verbleven aan Amand Douwen voor de som van zes honderd en vijftig guldens en stelde 
tien verdieren. Vijfde koop is verbleven aan Jan Van Nuten voor de som van honderd en 
zeventig guldens en stelde twintig verdieren.Zesde koop is verbleven aan Adriaen Van 
Lommel voor de som van zes honderd vijf en twintig guldens en stelde vijf en twintig 
verdieren. Zevende koop verbleven aan Geeraed De Keuster voor de som van zeven 
honderd tachtig guldens en stelde vijftien verdieren. 
 
Achtste koop verbleven aan Guilliam Verstappen voor de som van zeven honderd en 
vijftien guldens en stelde twintig verdieren. Negende koop verbleven aan Jan Heijlen voor 
drie honderd en dertig guldens en stelde vijf en twintig verdieren .Tiende koop verbleven aan 
Jan Heijlen voor honderd en zeventig guldens en stelde tien verdieren. Elfde koop verbleven 
aan Adriaen Bruers voor de som van honderd en veertig guldens en stelde tien verdieren. 
Twaalfde koop verbleven aan Franciscus De Ceuster voor de som van honderd guldens en 
stelde zes verdieren. Dertiende koop verbleven aan Marten Helsen voor vijf en zeventig 
guldens en stelde zes verdieren. Veertiende koop verbleven aan Jan Van Lommel voor de 
som van twintig guldens en stelde vijf verdieren. Aldus provisioneel verkocht op datum als 
boven, present Franciscus Vermeulen en Jan Gepts.  
 
Op den 2de koop stelde Jan Verholen vijf verdieren bij, op den 7de koop stelde Geeraerd De 
Ceuster tien naardere verdieren bij. Op den 15de Prairial stelde Jan Baptist Verdonck van 
Morkhoven tien naardere verdieren bij op den 8ste koop. Op den 16de Prairial stelde Peeter 
Cornelis Van Hout inwoner van Zoerle Parrewijs op den eerste koop zestig naardere 
verdieren bij. Op den 18de prairial stelde Guilliam Verstappen vijf en twintig naardere 
verdieren bij op den 8ste koop ... etc. 
 
Op heden den 28ste Prairial den eerste koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde 
tot finale verkoop is dezelfde met het geven van eerste, tweede en derde stokslag zonder 
verhoging verbleven aan Peeter Martinus Verstappen ingezetene van Tongerlo. Verdere 
finale verkoping der percelen met het geven van drie stokslagen en verbleven aan: 2de koop 
aan Peeter De Ceuster. 3de koop verbleven aan Peeter Michiels. Den 4de koop verbleven 
aan Amand Douwen. Den 5de koop Amand Douwen. Den zesde koop verbleven aan 
Amand Douwen. Den 7ste koop verbleven aan Geeraerd De Ceuster. Den 8ste koop 
verbleven aan Guilliam Verstappen inwoner van Tongerlo. Den 9de koop stelde Jan Van De 
Wouwer nog tien naardere hoogen en ook Jan Heijlen tien hoogen en verbleven aan Jan 
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Heijlen inwoner van Noorderwijk. Den tiende koop verbleven aan Jan Heijlen koper van den 
vorige koop. Den 11de koop verbleven aan Jan Bruers die verklaarde de koop te hebben 
gedaan in de naam van zijn moeder Dimphna Bellens inwoonster van Tongerlo. Den 12de 
koop is verbleven aan Joannes Gerardus Segers inwoner van Tongerlo. Den 13de koop is 
verbleven aan Marten Helsen. Den veertiende koop is verbleven aan Jan Van Nuten.  
 
Aldus absoluut verkocht met het geven van drie stokslagen op den 28ste Prairial 8ste jaar, 
present Franciscus De Ceuster en Adriaen Van Reusel als getuigen.  
 
Akte N°         18 juni 1800 (29 Prairial jaar 8) 
 
Compareerde de notaris Oniaerts, dewelke verklaarde dat op den tweede der maand 
Messidor in de gemeente van Noorderwijk te procederen op rekwest van den burger 
Serclaes tot verkoop van hooigras. Eerste koop Adriaen Smets, 2de koop Franciscus 
Bultkens, 3de koop Adriaen Tubax en de vierde koop Jan Baptist Van Passel. Aldus 
publiekelijk verkocht op datum als boven, present Amandus Douwen en J. Fr. Wuijts als 
getuigen.  
 
Akte N°         26 juni 1800 (7 Messidor jaar 8) 
 
Op heden den 7de Messidor 8ste jaar voor mij notaris en getuigen nagenoemd compareerde 
Marten Verbiest landbouwer tot Herentals en Maria Elisabeth Verbiest bejaarde jonge 
dochter ook inwoonster van Herentals beiden kinderen van wijlen Matthias Verbiest en 
Maria Caers, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben in volle eigendom en van 
hand tot hand overgegeven te hebben aan Adriaen Van Lommel in huwelijk met Catharina 
Verwerft inwoners van Oosterwijk gehucht van Tongerlo, alhier present en de nabeschreven 
koop accepterende, te weten van zeker huis met stal, hof en binnenveld samen groot 
omtrent de honderd en vijftig roeden, gestaan en gelegen tot Oosterwijk en palende ten 
eerste en tweede de straat, den derde Guilliam Verstappen en anderen en ter vierde zijde 
aan notaris Oniaerts.  
 
De comparanten reserveerden de schuur aan het voorschreven huis staande om dezelfde af 
te breken. Item een perceel land groot omtrent drie honderd en vijftig roeden en genaamd  
“ knaependries “ gelegen tot Oosterwijk. Oost Peeter De Ceuster, zuid Adriaen Boeckx, 
west Diel verstappen erfgenamen en noord Franciscus Vermeulen. Item een perceel land 
genaamd “ het hoogveld “ gelegen als het vorige, groot vijftien zillen Oost en west de straat, 
zuid Bruijnseels en noord den notaris Oniaerts. Een perceel erve genaamd “ het aerdstuk “ 
gelegen als het vorige groot honderd en vijftig roeden. Palende oost de straat, zuid en west 
Jan Van Nuten en noord Jan Van De Perre. Item een heide gelegen aan “ de weishijde “ 
groot een zille en noord Adriaen Van De Poel. Tot slot een perceel heide gelegen als het 
vorige, zuid de begijn Cools en nwest Adriaen Boeckx. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op datum als boven, ter presentie van Jan Smets 
en J. Fr. Wuijts geburen als getuigen ten deze aanzocht.  
 
Akte N°         30 juni 1800 (11 Messidor jaar 8) 
 
Compareerde de notaris Oniaerts dewelke verklaarde op de 17de dezer maand in de 
gemeente van Tongerlo in het huis van Jan Leijsen te procederen tot de verkoop van 
kleederen en lijnwaad op rekwest van dezelfde Jan Leijsen. Een paer schoenen voor drij 
stuivers, Jan Bellens, een paar voor veertien stuivers Frans Peeters  
 
Andere kopers waren o. a.: Catharina Balens, Marie Verborgt, Adriaen Boeckx, Peeter Doos, 
Anthoon Moelants, Adriaen Baeten, Michiel Ven, Adriaen Jaco, Peeter Bogaerts, Corneel 
Van Doninck, Cornelis Verlinden, Anna Barbara Peeters, Jan Baptist Helsen, Maarten 
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Vervoort, Frans Heijlen, Nicolaes de Jonge, Marten Vervoort, Anna Barbara Doos, Jan 
Nicasi, Cornelia Van Doninck, Marten Sprengers, Elisabeth Leijsen, Jan Van Lommel, H. J. 
Schmitz, Frans Neijens, Marten Goris, Maria Verborgt, Peeter Smets, Maria Anna Leijsen, 
Peeter Van Reusel. 
 
Akte N°         27 juni 1800 (8 Messidor jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Adriaen Aerts inwoner van Morkhoven, ten einde 
nabeschreven geautoriseerd door de bekende erfgenamen wijlen Franciscus Momboirs 
overleden te Morkhoven, welke comparanten verklaarden van op heden en 8ste Messidor 8ste 
jaar door mij notaris en present de getuigen nagenoemd publiekelijk te presenteren te 
verkopen de goederen hierna te specifieren.  
 
Een perceel erve gelegen tot Wiekevorst, groot salvo justo twee honderd roeden. Palende 
oost Franciscus Deckers, zuid Anna Elisabeth Verstappen, west Gommarus Gastmans en 
noord Jan Sterckx erfgenamen. Heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Heijlen inwoner 
van Wiekevorst voor de som van acht honderd guldens en verklaarde daarop nog vijftig 
verdieren te stellen. 
 
Op heden den 15de Messidor 8ste jaar het voorschreven perceel andermaal door mij notaris 
opgeroepen zijnde tot finale verkoop, is met het geven van drie stokslagen en zonder 
verdere verhoging aan Jan Heijlen verbleven. Present Joseph Somers en Gommarus 
Martinus Verhoeven. Verklarende de voorzegde Jan Heijlen deze koop gedaan te hebben 
voor en in de naam van zijn moeder Anna Catharina Verstappen weduwe Jan Heijlen. 
Aldus absolutelijk verkocht in conditie met den stokslag gesloten op datum als boven.  
 
Akte N°         27 juni 1800 (8 Messidor jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Anna Catharina Mees ten einde nabeschreven 
geautoriseerd van Geerard De Ceuster haar man, inwoner van Oosterwijk en landbouwer 
aldaar op den 8ste Messidor jaar 8 door mij notaris publiekelijk zal laten verkopen de 
goederen hierna te specifieren.  
 
Een perceel land gelegen op “ de wittegracht “ onder Wiekevorst, groot salvo justo tachtig 
roeden. Palende oost de straat, zuid Elisabeth Verstappen, west en noord de straat. Heeft 
daarvan den handslag ontvangen Joseph Somers inwoner van Wiekevorst voor de som van 
vijf en tachtig guldens en stelde daarop nog vijf verdieren.  
 
Tweede koop een perceel erve gelegen tot Wiekevorst, groot salvo justo drie honderd 
roeden, waarop bij erfpacht een huis op staat het welk met den hof die er gelijk hij 
tegenwoordig bij is aan den erfpachter betalende jaarlijks aan den koper één en vijftig 
stuivers. Heeft daarvan den handslag ontvangen Joseph Somers inwoner van Wiekevorst 
voor de som van twee honderd en dertig guldens en stelde daarop nog vijf verdieren.  
 
Item een perceel bos groot een half bunder gelegen tot Wiekevorst. Oost de erfgenamen 
Adriaen Snijers, zuid Baltazar Naets, west Peeter Buts en noord Franciscus Heijlen. Item 
twee derden van een half bunder. Palende oost Peeter Buts, zuid Balthazar Naets, west 
Jacobus Van Doren erfgenamen en noord “ de vrunte “. Heeft daarvan den handslag 
ontvangen Joseph Van Dijck inwoner van Wiekevorst voor de som van honderd en vijf en 
dertig guldens en stelde daarop nog tien verdieren.  
 
Aldus provisioneel verkocht op datum als boven, present Jan Heijlen en Peeter Hendricx. 
dezelfde dag stelde Sebastiaen Van Kerckhoven op den eerste koop alsnog vijf naardere 
hoogen. Op den 9de Messidor stelde Joseph Somers op den tweede koop alsnog twintig 
verdieren. Op heden den 15de Messidor 8ste jaar den eerste koop andermaal door mij notaris 
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opgeroepen zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven van drie stokslagen absoluut 
verbleven aan Sebastiaen Van Kerckhoven inwoner van Wiekevorst. Den tweede koop 
finaal verbleven aan Jan Baptist Naets inwoner van Wiekvorst. Den derde koop is finaal 
verbleven aan Joseph Van Dijck inwoner van Wiekevorst. Aldus publiekelijk verkocht op 
datum als boven, present A. Aerts en Joseph Somers.  
 
Akte N°         28 juni 1800 (9 Messidor jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Dimphna Wouters geautoriseerd van H. N. De Smedt 
inwoner van Olen haar man door mij notaris zal presenteren te verkopen een perceel erve 
namelijk een perceel hooiwas gelegen aan “ het doodbroeck “ onder Hulshout, groot 
omtrent een half bunder. Palende oost Peeter Bruijndonckx, zuid Jan Baptist Verbiest, west 
de weduwe Van Den Bruel en noord Jan Baptist Verbiest.  
 
Heeft daarvan den handslag ontvangen Franciscus Van Den Bruel voor de som van vier 
honderd vijf en twintig guldens en stelde daarop alsnog vijftien verdieren. Present Adriaen 
Marien en J. Fr. Dockx als getuigen. Dezelfde dag stelde Franciscus Van Den Bruel alsnog 
vijftien verdieren bij. Hendrick Vloebergs inwoner van Noorderwijk stelde vijftien verdieren 
bij op de voorzegde koop. Op heden den 16de Messidor 8ste jaar den voorzegde koop 
andermaal door mij notaris opgeroepen tot finale verkoop is dezelfde met het geven van drie 
stokslagen verbleven aan Jan Franciscus Van Den Bruel inwoner van Hulshout. Aldus 
absoluut verkocht op datum als boven present Jan Franciscus Dockx en Henrick Vloebergs 
als getuigen.  
 
Akte N°         17 juli 1800 (28 Messidor jaar 8) 
 
Op heden den 28ste Messidor 8ste jaar der Republiek, voor mij notaris en getuigen 
nagenoemd compareerde Jan Schmitz chirurgijn binnen de gemeente van Tongerlo ter ene 
zijde. Franciscus Hendrickx in huwelijk met Maria Philippina Schmitz inwoner van 
Herentals en winkelier aldaar voor de andere zijde. Dezelfde Franciscus Hendrickx zich in 
deze insgelijks sterkmakende voor zijn zwager Livinus Schmitz leerling chirurgijn onder de 
Bataafse troepen voor de derde zijde. Allen erfgenamen wijlen P. Schmitz 11 in zijn leven 
chirurgijn alhier en wijlen Theresia Verelst hun moeder, welke comparanten verklaarden 
gescheiden en gedeeld te hebben in drie egale kavels de goederen op hun uit hoofde van 
hun ouders gesuccedeerd.  
 
Voor de eerste kavel gesteld een perceel erve gelegen onder Olen omtrent Schaatsbergen, 
groot een derdel. Palende oost Jan Van Dingenen, zuid Peeter Van Dijck, west het straatje 
en noord Guilliam Smets en zal deze kavel moeten afgeven aan de tweede kavel de som 
van vijftig guldens.  
 
Tweede kavel een perceel erve, groot omtrent zestig roeden gelegen onder Olen. Oost Jan 
B. De Winter erfgenamen, zuid dezelfde, west Peeter Van Elsen en noord De Buelestraat, en 
moet deze kavel van den eerste trekken de som van vijftig guldens.  
 
Derde kavel een perceel dennenbos, groot omtrent drie zillen, gelegen onder Olen. Oost ... 
(leeg), zuid den burger Bosquet, west het straatje en noord Peeter Bogaerts.  
 
En na het trekken der biljetten is de eerste kavel bevallen aan Philippina Schmitz en den 
tweede aan Jan Baptist Schmitz en den derden aan Livinus Schmitz.  
 
 

 
11 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes P. Schmitz – Maria Theresia Verelst, nr. 1983, pag. 
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Akte N°         10 juli 1800 (21 Messidor jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op de welke Gertrudis Soeten bijgestaan van Jan Francisus Van 
Den Bruel haar man, beiden wonende te Hulshout op heden den 21ste Messidor door mij 
notaris zal presenteren te verkopen een perceel land hierna te specifieren.  
 
Een perceel beemd gelegen onder Noorderwijk, groot omtrent het half bunder. Palende oost 
de verkopers erve, zuid Guilliam Leijsen, west P. Marten Soeten en noord Peeter Daems. 
Het voorschreven perceel zal behouden zijn weg over het perceel erve van de verkopers 
daaraan palende oostwaarts en heeft daarvan den handslag ontvangen Jan Luijmen voor 
de som van zes honderd guldens en stelde daarop nog vijftig verdieren, present P. M. 
Soeten en Jan Franciscus Dockx als getuigen.  
 
Op heden den 28ste Messidor 8ste jaar het voorzegde perceel land andermaal door mij notaris 
opgeroepen tot finale verkoop is hetzelfde met het geven van drie stokslagen verbleven aan 
Jan Luijmen inwoner van Noorderwijk en gareelmaker aldaar. Aldus absoluut verkocht op 
datum als boven present P. M. Soeten en Jan Baptist Peeters als getuigen van competente 
ouderdom hiertoe aanzocht.  
 
Akte N°         18 juli 1800 (29 Messidor jaar 8) 
 
Compareerde den burger Oniaerts notaris dewelke verklaarde op den 4de Thermidor te 
procederen tot verkoop van de goederen (haafelijke) en graankopen, ten verzoeke van de 
weduwe en erfgenamen van Jan Van Nuten tot Meeren onder Olen.  
 
Haafkoop, waarvan alhier een ingekorte beschrijving: krabber en een schop Cornelis 
Verachtert, schadde schup de weduwe, gaffel Jan Sijen, schup Jan Baptist Soeten, schup 
Jan Laenen, blaaspijp Jan Laenen, rommeling Jan Laenen Martinussone ... schaapsscheiren 
Peeter Verbiest ... rooster Jan Laenen Janszone …vier koeien, rund, os, verken, biervat, 
slachtkuip, spek, hesp … 
 
Aldus publiekelijk verkocht op datum als boven, present Marten Goris en Franciscus Smitz.  
Mede ondertekent Anna Catharina Stijne, Jan Laenen, P. G. Mannaerts Joannes Groenen  
 
Akte N°         21 juli 1800 (2 Thermidor jaar 8) 
 
Compareerde de notaris Oniaerts dewelke verklaarde op datum van twee Thermidor jaar 
acht te procederen tot verkoop van graan op rekwest van Cornelia Van Doninck weduwe 
en erfgenamen van Jan Baptist De Winter tot Olen, voortgaan tot verkoop van de volgende 
kopen graan ten veld. Eerste koop voor zeventien guldens verkocht aan Franciscus 
Janssens. Tweede koop voor dertien guldens aan Cornelia Van Doninck. Derde koop voor 
twintig guldens aan Franciscus Janssens en de vierde koop voor negen guldens aan 
Cornelia Van Doninck. Aldus publiekelijk verkocht op datum als boven ter presentie van 
Marten Goris en J. Fr. Wuijts als getuigen.  
 
Akte N°         21 juli 1800 (2 Thermidor jaar 8) 
 
Compareerde de notaris Oniaerts dewelke verklaarde op 2 Thermidor in de gemeente Oevel 
te procederen op verzoek van Abraham Horemans inwoner van Oevel voortgaan tot de 
verkoop van de volgende kopen graan te velde.  
 
Eerste koop van 26 ruggen op den last van twee veertelen koren leverbaar graan te leveren 
aan Frans Van Hove verkocht voor 11 guldens en 5 stuivers aan Michiel De Swert Olen. 
Den tweeden koop voor 12 guldens aan Franciscus Janssens Olen. Derde koop verkocht 
aan J. Franciscus Keulemans Oevel. Den vierde koop aan Peeter Verachtert. Den zesde 
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koop 16de rug voor negentien guldens verkocht aan Marten Dresselaers, voldaan den 7de 
rest voor zeventien guldens aan Marten Dresselaers, voldaan den achtste koop voor een en 
twintig guldens aan Franciscus Ceulemans. Den negende koop verkocht aan Franciscus 
Janssens, den tiende aan Franciscus Janssens en den elfde aan Franciscus Van Hove. 
Aldus absolutelijk verkocht op datum als boven, present J. Fr. Wuijts en Martinus Goris.  
 
Akte N°         21 juli 1800 (2 Thermidor jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Theresia De Backker ten einde nabeschreven 
bijgestaan van Franciscus Van Hout haar man inwoners van Herentals op heden den 2de 
Thermidor 8ste jaar door mij notaris publiekelijk laten verkopen een perceel erve.  
 
Specificatie van de koop: een perceel erve gelegen alhier tot Oevel, groot met aangelegen 
bos omtrent de drie honderd tachtig roeden. Palende oost “ S’ Nijers bosch “, zuid Geeraerd 
Smets, west Michiel Verachtert en noord de straat. Heeft daarvan den handslag ontvangen 
Jan Verlinden voor de som van drie honderd vijf en zeventig guldens en stelde daarop nog 
vijf verdieren. Present Henrick Thijs en Peeter De Backer. 
 
Op heden den 9de Thermidor 8ste jaar het voorschreven perceel andermaal door mij 
opgeroepen zijnde tot finale verkoop is dezelfde met het geven van drie stokslagen en 
zonder verhoging verbleven aan Jan Verlinden inwoner van Oevel. Aldus absolutelijk 
verkocht en met den stokslag gesloten op datum als boven present Martinus Van Hout en 
Charel Verachtert als getuigen. 
 
Akte N°         22 juli 1800 (3 Thermidor jaar 8) 
 
Op heden den derde Thermidor 8ste jaar voor mij notaris en getuigen nagenoemd 
compareerde Martinus Heijlen inwoner van Olen en landbouwer aldaar in kwaliteit van 
voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen zijn broer Adriaen Heijlen ter ene 
zijde. Maria Catharina Verdonck ten deze bijgestaan met Martinus Beirinckx haar man 
inwoners van Meeren en landbouwers aldaar ter andere zijde. Dezelfde Maria Catharina 
Verdonck moeder der twee voorschreven wezen, welke comparaten om enige geschillen te 
voorkomen tussen hun en de gemelde wezen die er zouden kunnen onstaan over de 
meubilaire effecten in de nalatendheid van de voorzegde Adriaen Heijlen hun vader, 
verklaarden daarover getransigeert te zijn met tussenspreken en rijpe raad van anderen op 
de volgende manieren. 
 
Dat alle haafelijke en meubilaire effecten ten sterfhuize exiterende de welke partijen door 
twee experten samen getaxeerd hebben mits deze zullen toebehoren en volgen in volle 
eigendom aan de tweede comparante dewelke integendeel zal moeten dragen en tot haar 
last nemen al de schulden ten voorschreven sterfhuize existerende zonder last van de 
wezen. Dat de tweede comparante daarenboven de twee wezen eerlijk naar staat zal 
moeten opvoeden en alimenteren tot een competente ouderdom en waaraan ze zal moeten 
betalen de som van honderd vijftig guldens Brabants courant eens en dat voor en in de 
plaats van hun part en deel in de vaderlijke meubilaire nalatendheid. 
 
Actum binnen Olen, op datum als boven, present Peeter Helsen en Jan Daems als getuigen 
ten deze aanzocht.  
 
Akte N°         28 juli 1800 (9 Thermidor jaar 8) 
 
Den ondergeschrevene constitueerde mits deze de notaris Oniaerts om zich te vervoegen 
aan den persoon van Jan Baptist Renders inwoner van Olen om te doen de opzegging van 
huur van twee percelen erve deselke dezelfde Jan Baptist Renders van de 
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ondergeschrevene in huur is gebruikende, met aanzegging om hiervan te abandoneren 
tegen den 27ste Thermidor eerstkomende. Guilliam Engelen.  
 
Akte N°        4 augustus 1800 (16 Thermidor jaar 8) 
 
Compareerde de burger en notaris Oniaerts dewelke verklaarde van op datum 16 Thermidor 
te procederen tot verkoop van graan ten velde staande van de gebroeders Hendrickx tot 
Wiekevorst. Er werden 19 loten te koop aangeboden, kopers waren o. a.: Peeter Hendrickx, 
Franciscus Naets, Christiaen Hendrickx, Jacobus Goris, Adriaen Hendrickx, Jan Baptist 
Verhaegen en Franciscus Verlinden. Aldus publiekelijk verkocht op datum als boven, present 
J. Fr. Wuijts en Frans Neijens.  
 
Akte N°         30 juli 1800 (11 Thermidor jaar 8) 
 
Conditie en voorwaarden op dewelke Anna Catharina Broeckx ten einde nabeschreven 
bijgestaan van Adriaen Van Looij haar man en inwoners van de gemeente van Noorderwijk 
ten gehuchte van de Groenstraat en landbouwers aldaar, door mij notaris publiekelijk laten 
verkopen het perceel erve hierna te detailleren. Het perceel erve competerende aan de 
comparante uit hoofde van haar moeder doch vrij, zuiver en onbelast behalve de grondlasten 
en verder met alle actieve en passieve servituten zo een derde part voor haarzelf, voor een 
ander derde voor haar twee zwagers Henricus Van Outsel en Adriaen Van Outsel en voor 
het resterende derde voor de kinderen van Maria Catharina Van Outsel, allen inwoners van 
Noorderwijk. Aldus gedaan en deze conditie met de stoklsag gesloten op datum als boven 
present P. M. Soeten en Jan Baptist Peeters als getuigen.  
 
Akte N°        6 augustus 1800 (18 Thermidor jaar 8) 
 
Compareerde de notaris Oniaerts dewelke verklaarde van op datum 18 Thermidor te 
procederen tot de verkopen ten verzoeke van Dimphna Govaerts weduwe van Adriaen 
Hermans inwoonster van Oosterwijk onder Tongerlo, voortgaan tot de verkoop van klederen 
en lijnwaad. Totaal verkocht voor de som van 80 guldens, twee stuivers 3 oord. Aldus 
absoluut verkocht en den inhoud dezer voldaan op datum als boven, present Adriaen Van 
Lommel en Marten Goris.  
 
Akte N°        2 augustus 1800 (14 Thermidor jaar 8) 
 
Op heden den 14de Thermidor achtste jaar heb ik notaris ten verzoek van Guilliam Engelen 
inwoner der gemeente Noorderwijk en landbouwer aldaar mij vervoegd aan den persoon van 
Jan Baptist Renders inwoner tot Olen aan de Heirstraat en landbouwer aldaar en aan 
dezelfde in presentie de nagenoemde getuigen na voorlezing de voorzegde commissie 
gedaan de opzegging daarbij gemeld. Present Jacobus Dirickx en Adriaen Wouters.  
 
Akte N°        2 augustus 1800 (14 Thermidor jaar 8) 
 
Op heden den 14de Thermidor 8ste jaar voor mij notaris en de gtuigen nagenoemd 
compareerde Petrus Martinus Soeten 12, oud secretaris der gemeente van Olen en Anna 
Maria Alegondis Heijlen wettige gehuwden, beiden gezond met ons gaande en staande 
welke comparanten verklaarden bij deze geordonneerd te hebben hun tegenwoordig 
testament. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een 
uitvaart volgens staat. 

 
12 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: P. M. Soeten x Anna Maria Alegundis Heijlen, nr. 2100, pag. 

423. 
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- Dispositie van hun tijdelijke goederen zowel meubilaire als immeubilaire maakten 

zij testateuren ingeval van geen kind of kinderen respectievelijk aan elkaar in volle 
eigendom. Ingeval van kind of kinderen achter te laten, maakten zij testateuren aan 
elkaar alles hetgene de wetten toelaten, zo aangaande de haafelijke goederen en 
aangaande de erfelijke elkaar ’t gene voorschreven instituerende met vol recht … 
etc. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op datum als boven, present Sieur Adriaen 
Joseph Oniaerts broer van mij notaris en inwoner van Vorselaar en Petrus Vermeerbergen 
inwoner van Olen, beiden als getuigen van competente ouderdom ten deze aanzocht.  
 
Akte N°        2 augustus 1800 (14 Thermidor jaar 8) 
 
Compareede de burger Oniaerts dewelke verklaarde van op datum van 14 Thermidor te 
procederen tot verkoop van graan ten verzoek van Peeter Van Hout inwoner van Lille. 
Eerste koop op last van drie veertelen koren te leveren bij Petrus Van Gheel tot Larum in 
leverbaar graan Lierse maat, gekocht door Joseph Verschueren Tongerlo. Tweede koop op 
last als voorschreven, gekocht door Marten Dresselaers. Derde koop dezelfde. Verdere 
kopers o. a.: Adriaen Doos, Franciscus Van Hove, Jan Baptist Ennekens, Michiel 
Peeters en Franciscus Wouters. Aldus absoluut verkocht op datum als boven, present J. 
Fr. Wuijts en Franciscus Snijers.  
 
Akte N°        3 augustus 1800 (15 Thermidor jaar 8) 
 
Op heden den 15de Thermidor 8ste jaar voor mij notaris en getuigen nagenoemd, 
compareerde Guilliam Vekemans inwoner van Olen, landbouwer van stiel, welke comparant 
verklaarde verkocht te hebben bij deze aan Adriaen Cluijts Janssone ook inwoner van Olen 
ten gehuchte van Doeffen, hier present en de koop accepterende voor zijn moeder 
Catharina Verbiest, van te weten zeker perceel kwebbe gelegen onder Olen aan “ de poes 
dijk “ groot salvo justo een zille. Oost den dijk, zuid Adriaen Coolkens erfgenamen, west 
Marten Verhestraeten en noord de erfgenamen Adriaen Heijlen, en dat om en mits de som 
van honderd en vijftig guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, present J. 
Fr. Wuijts en Peeter Meir getuigen.  
 
Akte N°        3 augustus 1800 (15 Thermidor jaar 8) 
 
Den ondergschreven Henricus Leirs inwoner van Morkhoven constitueerde mits deze den 
notaris Oniaerts om zich te vervoegen aan den persoon van Peeter Verachtert inwoner 
van Olen ten gehuchte van Hezewijk en aan dezelfde in kwaliteit als notaris de opzegging te 
doen der huur van het huis, landen en verdere erven die hij van den ondergetekende in huur 
in bezit heeft.  
 
Akte N°        6 augustus 1800 (18 Thermidor jaar 8) 
 
Het eerste deel van deze akte ontbreekt. Specificatie van de koop: een perceel erve gelegen 
tot Rossum onder Noorderwijk, groot vijf zillen salvo justo. Palende oost G. Verbiest, zuid de 
erfgenamen Anna Verboven, west Anna Elisabeth Dens en noord de secretaris De Vries en 
anderen. Te aanvaarden zo haast de vruchten van het tegenwoordig seizoen zullen wezen 
geammoveert. Het voorzegde perceel belast met een veerteel rogge aan de H. Geest Tafel 
van Noorderwijk. 
 
Heeft daarvan den handslag ontvangen Gommarus Gastmans voor de som van 
negenhonderd guldens en stelde daarop vijfenzeventig verdieren. Op heden den 18de 
Thermidor 8ste jaar de voorzegde koop andermaal door mij notaris opgeroepen zijnde tot 
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finale verkoop is dezelfde met het geven van drie stokslagen verbleven zonder verdere 
verhoging aan Gommaris Gastmans inwoner van Noorderwijk en verklaarde dezelfde koop 
te hebben gedaan voor ... De rest van de tekst is niet ingeschreven. 
 
Akte N°        10 augustus 1800 (18 Thermidor jaar 8) 
 
Op heden den 22ste Thermidor 8ste jaar voor mij notaris en de getuigen nagenoemd 
compareerden de burgers Anthonis De Kepper Janssone inwoner van de gemeente 
Herenthout. Christianus Naulaerts inwoner van Herentals zich sterkmakende voor zijn 
broers te weten Adrianus Naulaerts inwoner van Grobbendonk, Peeter Naulaerts inwoner 
van Hulshout, Jan Baptist Naulaerts inwoner van Herenthout en voor de kinderen van 
Gommarus Naulaerts oveleden te Nijlen, allen kinderen en nakomelingen van wijlen Anna 
Elisabeth De Kepper en Walterus Naulaerts.  
 
Gommarus Coppé inwoner van Herenthout zich sterkmakende voor zijn zusters te weten 
Maria Coppé, Anna Coppé, Catharina Coppé, Philippina Coppé en Joanna Coppé allen 
inwoners van Herenthout, alsook voor zijn broer Christiaen Coppé wonende tot Moeskroen.  
 
Joannes De Kepper inwoner van Herenthout zich sterkmakende voor zijn broer Peeter De 
Kepper en voor de kinderen van zijn zuster Elisabeth De Kepper allen inwoners van 
Herenthout. Joannes De Kepper 13 inwoner van Olen zich sterkmakende voor zijn broer 
Christiaen De Kepper inwoner van Antwerpen alsook zijn zusters Maria Anna De Kepper 
inwoonster van Oostmalle en Maria De Kepper inwoonster van Pellenberg. Allen de 
voorzegde comparanten voortkomende van wijlen Maria Verlinden en Gommarus De 
Kepper, welke Maria Verlinden dochter was van wijlen Martinus Verlinden en Anna 
Brants zijnde deze laatste voortkomende van Adrianus Verlinden en Maria Tops. 
 
Item Guillielmus Van De Put inwoner van Zoerle zich sterkmakende voor zijn broer Adriaen 
Van De Put ook inwoner van Zoerle. Cornelius Verhaegen zich sterkmakende voor zijn 
zuster Maria Anna Verhaegen beiden inwoners van Herenthout. Jan Heijlen inwoner van 
Morkhoven zich sterkmakende voor zijn zusters Elisabeth Heijlen inwoonster van 
Echelpoel, Theresia Heijlen inwoonster van Morkhoven en ook het kind van zijn zuster 
Anna Heijlen met naam Anna Catharina Gislain wonende tot Noorderwijk. Peeter Fr. 
Verbueken inwoner van Herenthout zich sterkmakende voor zijn broer Jan Baptist 
Verbueken alsook voor zijn zuster Clara Maria Verbueken beiden inwoners van Herentals. 
Al deze voorschreven laatste comparanten voortkomende van wijlen Elisabeth Verlinden en 
Adriaen Verhaegen, welke Elisabeth Verlinden dochter was van wijlen den voorschreven 
Martinus Verlinden en Anna Brants.  
 
Welke voorschreven comparanten verklaarden geconstitueerd te hebben den burger 
Guillielmus Gommarus De Kepper inwoner van Brussel en Norbert Neekx notaris te 
Herenthout ten einde van in der constituanten naam als erfgenamen van wijlen Adrianus 
Verlinden in zijn leven pastoor tot Berendrecht, alsook van Maria Anna Verlinden en 
Catharina Theresia Verlinden over en ter zake van de geschillen tussen hun en den burger 
M. N. Van Schoubroek als testamentele uitvoerder ten sterfhuize van P. N. Mangelschots, 
binnen Westerlo overleden die insgelijks ten sterfhuize van de voorzegde Adrianus 
Verlinden, Maria Anna Verlinden en Catharina Theresia Verlinden erfgenaam was met 
den voorschreven van M. N. Van Schoubroek in zijn gemelde kwaliteit aan te gaan akte van 
compromis met benoeming van wederzijdse rechtsgeleerden op den voet en in conformiteit 
tussen partijen aangenomen op den 14de Thermidor met macht en individuele benoeming 
van al de goederen en renten degene die ze tussen partijen in de akte van compromis zullen 
moeten volgen. 
 

 
13 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Joannes De Kepper x Maria Anna Smets, nr. 714, pag 14.  
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen de gemeente van Herenthout, present Jan Baptist 
Bossaerts en Fransiscus Cowé als getuigen beide inwoners van Herenthout.  
 
Akte N°        13 augustus 1800 (25 Thermidor jaar 8) 
 
Den ondergeschrevene comitteerde mits deze de notaris Oniaerts om zich te vervoegen 
aan den persoon van Elisabeth Hoes weduwe van Peeter Verwimp 14 wonende tot 
Gerheiden onder Olen en aan dezelfde te doen de opzegging van huur der huis en verdere 
edifitien, alksook van de landerijen, weiden, heiden en beemden welke dezelfde weduwe van 
den ondergeschrevene en consoorten in huur heeft, om zich te abandoneren te weten het 
huis tegen 25 Ventôse eerstkomende ... Anna Theresia Bellens.  
 
Akte N°        16 augustus 1800 (28 Thermidor jaar 8) 
 
Op heden den 28ste Thermidor 8ste jaar heb ik ondergeschreven notaris ten verzoek van 
Henrick Leirs inwoner van Morkhoven, mij getransporteerd naar den persoon van Peeter 
Verachtert landbouwer tot Hezewijk onder Olen en aan dezelfde de voorlezing gedaan der 
voorberoepen procuratie der opzegging daarbij gemeld. Aldus gedaan op datum als boven, 
present Marten Goris en Geerard Verbiest.  
 
Akte N°        16 augustus 1800 (28 Thermidor jaar 8) 
 
Compareerde de notaris Oniaerts, dewelke verklaarde op 28 Thermidor ten verzoeke van de 
administrateurs van de Armen van Vorselaar hooi te verkopen. Eerste koop op het “ kerken 
bunder “ voor 40 guldens aan Adriaen Van Den Broeck. “ groote H. Geestbunder “ voor 
61 guldens aan Jan Renders, “ klijn H. Geestbunder “ voor 31 guldens aan dezelfde. 
Verdere kopers waren o. a.: Peeter Van Echelpoel, Adriaen Van Looij, Gregorius 
Janssens, Peeter Verlooij en Peeter Anthonis. Aldus publiekelijk verkocht, present Jan 
Bapt. Van Der Vucht en A. J. Oniaerts als getuigen  
 
Akte N°        12 september 1800 (25 Fructidor jaar 8) 
 
Procuratie: den ondergetekende M. E. Van Houdt weduwe Peeter Raedts en Jan Fr. 
Raedts haar zoon constitueren bij deze den notaris Oniaerts om zich te vervoegen aan den 
persoon van Jan Baptist Mols herbergier binnen de gemeente Tongerlo en aan dezelfde te 
doen de opzegging der huur van huis, schuur, hof en een perceel hooiwas dewelke den 
voorzegde Jan Baptist Mols in huur is hebbende en daarvan te abandonneren tegen den 
25ste Ventôse eerstkomende. Actum den 25ste Fructidor 8ste jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
14 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 : Petrus Verwimp x Elisabeth Hoes, nr. 3524  
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Aanvulling toegevoegd september 2019. 

 
 
Akte N°       19 september 1800 (2 jour compl. jaar 8) 
 
Condities achtervolgens dewelke Henricus Vingerhoets ingezetene van de gemeente 
Wommelegem, Maria Magdalena Vingerhoets bijgestaan en geautoriseerd van Jacobus 
Melaerts haar man en voogd ingezetenen der stad Antwerpen, de voorschreven Henricus 
Vingerhoets als hem sterkmakende voor zijn bejaarde zuster Joanna Maria Vingerhoets 
en Andries Meulenberghs in kwaliteit als voogd over Andries Vingerhoets ingezetene der 
gemeente van Herentals op heden den tweede vervaldag van het achtste jaar der Republiek 
door mij J. F. Oniaerts publieke notaris aangedeeld bij het Departement der twee Nethen, 
residerende te Oolen, met de getuigen hierna genoemd zullen presenteren en verkopen aan 
de meestbiedende het na te beschrijven perceel erve.  
 
In conformiteit van de voorstaande condities werd te koop gesteld zeker perceel land 
gelegen alhier onder Vorselaar in “ het vreuntveld “ in huur bij Berberina Everaert groot 
472 roeden. Palende oost Cornelis Van Den Broeck, noord Juffrouwe Sluijts, zuid de 
erfgenamen Peeter Ooms en west de gracht. Na langdurige roepingen heeft hiervan den 
handslag ontvangen Henry Vingerhoets ingezetene van de gemeente Wommelgem voor de 
som van 305 guldens courant en stelde daarop 20 verdieren. Present Jan Baptista Vander 
Vucht en A. J. Oniaerts. Petrus Van Holen landbouwer stelde drie naardere verdieren. 
 
Op 4 Vendémiaire 9de jaar der Franse Republiek werd het voorschreven perceel terug 
opgeroepen en is hetzelfde met den eerste, tweede en derder stokslag absolutelijk zonder 
verdere verhogingen gebleven aan Petrus Van Holen inwoner dezer gemeente van 
Vorselaar dewelke verklaarde den koopt te hebben gedaan ten behoeve van de kinderen 
van wijlen Petrus Vekemans daar moeder afleeft Maria Van Den Broeck. Aldus gedaan te 
Vorselaer in presentie van Adrianus Josephus Oniaerts en Joannes Baptist Van Der Vucht 
als getuigen. 
 
Akte N°       29 september 1800 (7 Vendémiaire jaar 9) 
 
De ondergeschreven Petrus Mertens en Catharina Mertens kinderen van wijlen Geeraerd 
Mertens en Maria Heijst inwoners den eersten van Herenthals en de andere van 
Wiekevorst verklaarden mits deze te commiteren den burger J. F. Oniaerts notaris tot Oolen 
residerende om zich in zijn kwaliteit te begeven naar de persoon van Adriaen Van 
Rompaije of zijn vrouw inwoners van den dorpscirkel van Oolen onder Tongerloo en aan 
hun of de ene of de andere van hun te doen tegen den 25 Ventôse eerstkomende de 
opzegging van huur van een huis met kamer, hof en gronden van erve dewelke dezelfde 
Adriaen Van Rompaije van de ondergeschreven in huur is gebruikende. Getuigen Petrus 
Van Otten en J. F. Wuijts. 
 
Akte N°       29 september 1800 (7 Vendémiaire jaar 9) 
 
De ondergeschreven Clara Antonia Van Tendeloo particuliere wonende tot Oolen, 
verklaarde mits deze te commiteren den burger J. F. Oniaerts notaris te Oolen, om in zijne 
kwaliteit in haar naam zicht te begeven en te transporteren bij Guilliam Van Hove wonende 
op “ de vennen “ onder Herenthals en om hem te doen tegen den 9de Vendémiaire, 25 
Ventôse en 28 Thermidor respectievelijk van dit lopende jaar 9 de opzegging van de 

Not. 6045: 1800 
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differente huren van een behuisde hofstede en twee andere percelen van erven die hij van 
mij is gebnruikende respective gestaan en gelegen op ” de vennen “. 
 
Akte N°       29 september 1800 (7 Vendémiaire jaar 9) 
 
Op 7 Vendémiaire jaar 9 hebben de ondergeschreven notaris op verleden den 25 Thermidor 
laatstleden door M. E. Van Houdt weduwe van wijlen Peeter Raets en haar zoon J. F. 
Raets meijer der gemeente van Tongerloo geregistreerd op den bureau der domeinen tot 
Gheel en op dezelfde datum getransporteerd en begeven aan en benevens den persoon van 
J. B. Mols herbergier binnen de voorschreven gemeente van Tongerloo en aan dezelfde 
persoon sprekende na voorlezing van de voorschreven procedure gedaan de opzegging der 
huur en daarbij gemeld dat zulks in de presentie van de burgers Henrij De Smedt adjunkt der 
gememente Oolen en Henrick Truijens inwoner van Tongerloo. Op welke opzegging dito 
Mols heeft geantwoord … ” niet te accepteren … ” welke volgens tegen dezelfde alsnu voor 
het toekomende hebben geprotesteerd van de komende schade. 
 
Akte N°       30 september 1800 (8 Vendémiaire jaar 9) 
 
Op 8 Vendémiaire jaar 9, heb ik ondergeschreven notaris, ter presentie van J. F. Wuijts te 
voren agent der gemeente van Olen en Jan Leijsen particulier, beiden inwoners van Olen 
met procuratie op mij verleden op den Bureau te Geel, heb ik mij getransporteerd ten huize 
van Adriaen Van Rompaeij inwoner van Olen onder Tongerlo en aan hem de opzegging 
gedaan.  
 
Akte N°       30 september 1800 (8 Vendémiaire jaar 9) 
 
Op 8 Vendémiaire jaar 9 heb ik notaris, ter presentie van Jan Leijsen en Adriaen Van 
Rompaeij inwoners van Olen uit kracht van procuratie op mij verleden en mij begeven aan 
en benevens den persoon van Guilliam Van Hove akkerman onder Herentals en aan hem 
dezelfde persoon sprekende de zelfde declaratie gedaan deze opzegging. 
 
Akte N°        16 oktober 1800 (24 Vendémiaire jaar 9) 
 
Op 24 Vendémiaire jaar 9 comperaarde voor mij J. Fr. Oniaerts in de presentie van de 
getuigen nagenoemd, Anna Elisabeth Wouters, wettige huisvrouw van Adriaen Marten 
Dekkers inwoners van Oevel, de comparante enigszins onpasselijk, nochtans haar verstand 
in alles machtign verklaarde hierbij te ordonneren haar regenwoordig testament. 
 

- Verklarende hierbij dood en teniet doende al de testamenten voor deze gemaakt. 
 

- Haar goederen maakte zij aan haar actuele man, zowel de haafelijke als de 
erfelijke. De goederen uit het eerste bed aan haar kinderen en de touchte daarvan 
gedurende zijn leven aan haar man. Op den last van de ene en de andere aan haar 
dochter Maria Anna Heijlen bij prelegaat te laten volgen een som van drie honderd 
guldens eens in vergoeding van haar gedane diensten. 

 
Aldus gedaan te Oevel, present Guillielmus Wuijts en Franciscus Wuijts beiden kleermakers 
van Oevel als getuigen. Anna Elisabeth Wouters verklaarde wegens haar ziekte niet te 
kunnen schrijven. 
 
Akte N°        7 november 1800 (16 Brumaire jaar 9) 
 
Condities en voorwaarden op dewelke Martinus Van Castel en Petrus Van Castel 
inwoners der gemeente van Lier op 16 Brumaire jaar 9 der Republiek voor mij Jean François 
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Oniaerts publieke notaris, publiekelijk te koop presenteren de goederen en percelen van 
erven. 
 
Ten eerste een perceel erve genaamd “ den hoeck “ gelegen tot Meeren onder Olen, groot 
drie zillen. Palende oost de straatn zuid “ de Plein “, west Adrian Verstappen en noord 
Franciscus Mertens. Hetzelfde perceel belast met een jaarlijkse last van 2 loopen koren aan 
de Arm Tafel van Herentals of magdaleen Godshuis aldaar. Heeft hiervan den handslag 
ontvangen Adriaen Verstappen voor de som van 725 guldens, stellende daarop 15 
verdieren. 
 
Tweede koop een perceel erve genaamd “ den schambraeck “ groot twee honderd vijtien 
roeden gelegen als voor. Palende oost Adriaen Verbiest, zuid Amant van Houdt, west 
Franciscus Mertens en noord de erfgenamen Sterckx. 
 
Derde koop een perceel weide genaamd “ het driesken “ groot 150 roeden gelegen als voor. 
Oost en zuid en noord Michiel Heijlen erfgenamen, noord de straat. Onder Geel. 
 
Ten vierde een perceel weide genaamd “ de hoeven “ gelegen tot Meeren voorschreven, 
groot 200 roeden. Palende oost Adriaen Verbiest, zuid Peeter Van Bijlen, west de straat en 
noord de erfgenamen Michiel Heijlen, en heeft daarvan den handslag ontvangen Marten 
Van Beijlen voor de som van 315 guldens, stellende daarop 5 verdieren. 
 
Ten vijfde een perceel seide genaamd “ de goorkens “ groot 150 roeden en heeft daarvan 
den handslag ontvangen Peeter Mertens voor de som van 215 guldens, stellende 20 
verdieren. 
 
Zesde koop een perceel gebroekt gelegen op “ den mosbergh “ onder Geel, groot 60 
roeden. Palende oost de secretars Mortgat, zuid P. Backx erfgenamen, west Joseph 
Verboven en noord ... (leeg). Heeft daarvan den handslag ontvangen Henrick Dekkers voor 
de som van 140 guldens, stellende daarop 5 verdieren. 
 
Aldus provisioneel verkocht, present Henry De Smedt en Norbert Bruers als getuigen. Jan 
Frans Wouters stelde op de tweede koop 5 verdieren. 
 
Op 24 Brumaire jaar 9 werden de voorschreven percelen andermaal opgeroepen tot finale 
verkoop zijn dezelfde zonder verdere verhogingen aan dezelfden verbleven. Zoals te weten 
het eerste perceel aan Adriaen Verstappen voor de som van 725 guldens en 55 verdieren, 
de tweede koop aan Jan Franciscus Wouters inwoner van Olen ten gehucht van Boekel 
voor de som van 280 guldens en 35 verdieren. Den derden koop aan Franciscus Mertens 
inwoner van Meren onder Olen voor de som van 150 guldens en 15 verdieren. Den vierde 
koop aan Martinus Van Beijlen inwoner van Boekel onder Olen voor de som van 315 
guldens en vijf verdieren. Den vijfden koop aan Peeter Mertens inwoner van Gerhagen 
onder Olen voor de som van 215 guldens en 20 verdieren. Finaal den zesde koop aan 
Henrick Dekkers inwoner van Buul onder Olen voor de som van 140 guldens en vijf 
verdieren. 
 
Aldus absolutelijk verkocht en met den stokslag gesloten, ter presentie van Adriaen Van 
Hove inwoner van Buul en Martinus Goris als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°        15 november 1800 (24 Brumaire jaar 9) 
 
Condities en voorwaarden op dewelke Franciscus Vermeerbergen inwoner van Olen, 
Peeter Vermeerbergen inwoner van Herentals en Christina Bogaerts bijgestaan met haar 
man Henricus Leirs inwoners van Morkhoven op 24 Brumaire jaar 9 door mij notaris zullen 
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presenteren te verkopen de na te specifieren goederen op hun gesuccedeerd bij de dood 
van wijlen Maria Vermeerbergen overleden te Herentals. 
 
Ten eerste zeker huis, stal, schuur, hof en binnenblok en aangelegen dries, groot 8 zillen. 
Palende oost Franciscus Vermeerbergen, zuid de straat, west de kinderen Jan Verwimp en 
noord Franciscus Hens en anders het spoor (tussen schob en huis draagt den weg naar het 
twee percelen erve en het straatje oostwaarts). 
 
Ten tweede een perceel erve genaamd “ den marten van lommel “ of “ het Oolens block ” 
groot twee en een halve zille. Oost Franciscus Heyns, zuid Jan Verwimp kinderen, west 
dezelfden, noord de kinderen van Bavo Witvrouwen. 
 
Het derde perceel een stuk erve genaamd “ het hijblock “ groot drie zillen. Palende oost 
Philip De Vos en anderen, zuid Franciscus Vermeerbergen, west Geeraerd Verbiest en 
noord Wilm Meir erfgenamen. 
 
Ten vierde een perceel beemd gelegen op “ de deupt “ onder Noorderwijk, groot een hald 
bunder. Palende oost de weduwe Bosmans, zuid Michiel Vertommen, west Jan Baptist 
Wouters erfgenamen en noord den loop. 
 
Ten vijfde een perceel gebroekt gelegen onder Westerlo nu “ het heultkens broeck “ groot 
een zille rijdende tegens de gemeente van Westerlo. 
 
Ten zesde een perceel heide gelegen onder Olen groot een half bunder. 
 
Den eersten, tweede, derde, vijfde en zesde loten publiekelijk opgeroepen in één koop en 
heeft Marten Douwen daarvan den handslag ontvangen voor de som van 2100 guldens, 
stellende daarop 100 verdieren. Het vierde perceel zijnde beemd opgeroepen en heeft 
Michiel Verwimp daarvan den handslag ontvangen voor de som van 800 guldens, stellende 
daarop 20 verdieren. Volgen verhogingen gedaan o. a. door Marten Douwen, Gommarus 
Brants. Op 3 Frimaire de eerste koop andermaal opgeroepen tot finale verkoop is aan 
Gommarus Brants en Philip De Vos voor de som van 2100 guldens en 250 verdieren. Het 
vierde perceel is verbleven aan Martinus Douwen inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo 
voor de som van 800 guldens en 70 hoogen en verklaarde hij deze koop gedaan te hebben 
voor Michiel Verwimp inwoner van Noorderwijk. Aldus absolutelijk verkocht, present Jan 
Verboven en Henry De Smedt. 
 
Akte N°        2 december 1800 (11 Frimaire jaar 9) 
 
Op 11 Frimaire jaar 9 compareerde voor de notaris ter presentie van de getuigen 
nagenoemd, Joannes Baptista Gastmans inwoner van Varendonk, Maria Anna Gastmans 
bijgestaan met Jan Mertens haar man inwoner van Oevel, Balthazar Gastmans en 
Jacobus Gastmans beiden inwoners van Wiekevorst, welke comparanten verklaarden 
onderling gescheiden en gedeeld te hebben in vier egelae kavels als het doenlijk was van de 
goederen op hen gesuccedeerd bij de dood van hun ouders Franciscus Gastmans en 
Theresia Backx. 
 
Onder de eerste kavel begrepen, zeker huis met stal, schuur, bakhuis, hof en binnenblok, 
gestaan en gelegen tot Oevel op ” den hout “ groot 5 zillen. Oost de derde kavel, zuid 
Peeter Buyens, west de straat en noord Van Bijlen. Een perceel erve genaamd “ de heijde “ 
groot 200 roeden gelegen als voor, groot 200 roeden. Oost Peeter Buyens, west Goublom, 
noord de straat. Een perceel genaamd “ den groote bempd “ gelegen onder Geel groot 
anderhalve zille. Oost Marten Segers, zuid Peeter Wouters, west Ida Gebruers en noord Jan 
Mertens. Een perceel erve genaamd “ het ven “ groot een halve bunder. Palende oost de 
goederen van Tongerloo, zuid Peeter Hendrickx, west dezelfde en noord Jan Mertens. Finaal 
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twee heiden onder Geel en een andere tot Oevel en is deze kavel bevallen aan Maria Anna 
Gastmans en Jan Mertens. 
 
Voor de tweede kavel zijn genoemd, zeker huis met stal, schuur, hof, blok en aangelegen 
weiden gestaan en gelegen tot Wimpel onder Wiekevorst, groot drie zillen. Oost de gewezen 
Norbertijnen, zuid en west Franciscus Heijlen en noord de straat. Een perceel aldaar gelegen 
genaamd “ de heijde “ groot twee zillen. Oost Montfort, zuid de straat, west Adriaen Bellens 
en noord de straat. Een percel genaamd “ den bosch “ groot een bunder gelegen als voor. 
Oost Franciscus Van Echelpoel, zuid het gewezen nonnenklooster, west Therese Naets en 
noord het voorzegde nonnenklooster en is deze kavel bevallen aan Jacobus Gastmans. 
 
Onder de derde kavel zijn begrepen een perceel erve gelegen tot Oevel genaamd “ den 
vaerenblok “ groot 375 roeden. Oost de straat, zuid Franciscus Zegers, west Lucas Aerts en 
noord Jan Mertens. Een perceel erve genaamd “ het houtken “ groot een half bunder 
gelegen tot Oevel. Oost Franciscus Verlinden, zuid Franciscus Mertens, west de eerste kavel 
en noord Jan Mertens. Een perceel beemd en bos onder Oevel, groot drie zillen. Oost Peeter 
Heijlen, zuid dezelfde, west Charel Hendrickx en noord Bervoets. Item een perceel genaamd 
“ het eissel “ onder Oevel groot twee en een halve zille, oost Jan Mertens, zuid Knaeps, 
west Goublom en noord Jan Verdonck erfgenamen. Item een perceel onder Oevel genaamd 
“ den hijdreis “ groot een half bunder. Oost Jan Mertens, zuid Peeter Henrickx, west en 
noord de weduwe Mertens. En een perceel heide onder Oevel groot een half bunder. 
Palende zuid Knaeps, west Jan Mertens en is deze kavel bevallen aan Jan Baptist 
Gastmans. 
 
Onder de vierde kavel zullen in eigendom aan de gene de zelfde ten dele zal bevallen een 
perceel erve onder Oevel genaamd “ het moijckens “ groot drie zillen. Oost Jan Mertens, 
zuid Lucas Aerts, west Peeter Marten Soeten en noord de straat. Een perceel erve onder 
Oevel genaamd “ de begijn hijde “ groot een half bunder. Oost, west en noord Peeter Smets 
erfgenamen, zuid de straat. Een perceel genaamd “ de wimp “ groot een zille gelegen onder 
Oevel. Een perceel onder Geel genaamd “ den zammelaer “ groot een zille rijdende tegens 
anderen. Een perceel onder Wiekevorst genaamd “ den hoogen hof “ groot 175 roeden. 
Oost, zuid, west en noord Jan Franciscus Hijlen. Een perceel onder Wiekevorst genaamd  
“ den witten dries “ groot een half bunder. Oost de straat, zuid Cornelius Wouters, west 
Kerselaers, noord Verhaegen en is deze kavel bevallen aan Balthazar Gastmans. 
 
Afspraken onder de condividenten om na de dood van Jan Franciscus Verlooij en Anna 
Catharina Gastmans tot gemeenschappelijke deling te komen van een perceel beemd 
gelegen tot Wimpel, groot een bunder. Oost de Wimp, zuid de weduwe Verlooy, west 
dezelfde en noord Peeter Faes. Volgen verdere afspraken. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Nyens en Jan 
verboven geburen van mij notaris als getuigen. 
 
Akte N°        2 december 1800 (11 Frimaire jaar 9) 
 
Op 11 Frimaire jaar 9 compareerden voor de notaris en de getuigen nagenoemd, Michiel 
Wilms en Maria Elisabeth Heijlen wettige gehwden ingezetenen van den dorpscirkel van 
Olen onder Tongerlo en landbouwers aldaar. Beiden zeer wel bekent bij de notaris, hij eerste 
comparant onpasselijk en zij comparante in goede gezondheid, beiden nochtans hun 
verstand wel machtig, welke comapranten verklaarden bij deze hun tegenwoordig testament 
te ordonneren. 
 

- Hun na te laten goederen maakten zij aan elkaar. 
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- De laatstelevende zal gehouden zijn hun kinderen te samen verwekt eerlijk op te 
voeden. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize van de testateuren, ter presentie van Martinus 
Sprenghers en Henricus De Ceuster beiden gebren der testateuren als getuigen. 
 
Akte N°        10 december 1800 (19 Frimaire jaar 9) 
 
Condities en voorwaarden op dewelke Martinus Van Castel inwoner van Lier door mij Jean 
François Oniaerts publiekelijk zal verkopen de goederen hierna te specifieren. 
 
Zeker huis met stal, schuur, hof en binnenveld groot te samen omtrent 600 roeden gestaan 
en gelegen tot ILLe onder Tongerloo. Oost en noord de straat, zuid Henrick Leirs, west Jan 
Peeters. 
 
Tweede koop een perceel erve genaamd “ het toonken? mertens “ groot twee zillen. Oost 
de kopers, zuid de goederen van Tongerloo, west de straat en noord … Helsen. 
 
Derde koop genaamd “ den grooten jan “ groot 380 roeden. Oost Sebastiaen Geboers 
erfgenamen, zuid Jan Van De Poel, west de verkopers erve en anderen en noord Henrick 
Leirs. 
 
Ten vierde een perceel erve genaamd “ het bunder “ groot 500 roeden. Oost de verkopers 
erve, zuid Peeter De Ceuster, west Jan Peeters en noord Henrick leirs. 
 
De vijfde koop een perceel erve genaamd “ den bruel “ groot 200 roeden. Oost E. Sijen 
erfgenamen, zuid Peeter De Ceuster, noord Cornelius Verachtert en west het vorige land. 
 
Zesde koop een perceel erve genaamd “ het huijsken “ groot een halve bunder. Oost Jan 
Doos erfgenamen, zuid Franciscus Balens erfgenamen, west het straatje en noord de straat. 
 
Zevende koop een perceel erve genaamd “ den bosch “ groot 130 roeden. Oost en noord de 
straat, zuid Adriaen Boeckx. Al de voorschreven panden zijn gelegen tot ILLe onder 
Tongerlo. 
 
Achtste koop een perceel gebroekt gelegen op “ den mosbergh “ onder Geel groot een zille. 
Oost Jan Van Hove, zuid Marten Daems erfgenemen. 
 
Negende koop een perceel gebroekt gelegen op “ den cauwert “ onder Geel, groot een half 
bunder. 
 
Tiende koop drie differente percelen van heiden gelegen tot ILLe voorschreven.  
 
Al de voorschreven panden worden gepresenteerd in één koop en heeft daarvan den 
handslag ontvangen Jan Van Lommel inwoner van Oosterwijk onder Tongerloo voor de 
som van 2750 guldens, stellende daarop 75 verdieren, present Peeter Mertens en Peeter 
Bulckens. Jan Van Lommel stelde nog 50 naardere verdieren. Finale verkoop op 19 
Frimaire jaar 9 en is dezelfde Jan Van Lommel koper gebleven zonder verdere 
verhogingen, voor de som an 2750 guldens en 125 verdieren, present Philip De Vos en 
Marten Goris. 
 
Akte N°        4 december 1800 (13 Frimaire jaar 9) 
 
Condities en voorwaarden op dewelke Martinus Daems gehuwd met Maria Th. Van 
Hinsdael (bakker) wonende te Diest, departement van de Dijle op 13 Frimaire jaar 9 om 
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door de notaris en de getuigen nagenoemd, publiekelijk te laten verkopen in één zitdag een 
behuisde hofstede en meer andere percelen van erven, ten grootste deel gestaan en 
gelegen onder Olen. 
 
Onder den eerste koop een hofstede groot 600 roeden gestaan en gelegen op de 
Haeperstraat onder Olen. Palende oost Petrus Norbertus Meijnkens en Henricus Valentijns, 
zuid en west een straat en noord Joannes Douwen. 
 
Tweede koop een perceel zaailand geheten “ de veldhoeve “ groot een bunder gelegen als 
voor. Palende oost Cornelius Verachtert, zuid Martinus Dresselaers, west Petrus De Ceuster 
en noord den molder Soeten. 
 
Derde koop een weide groot 150 roeden, genaamd “ den wael “ gelegen als voor. Palende 
oost en zuid Cornelius Verachtert, west Petrus Mertens en noord Joannes Van Hove. 
 
Onder den vierde koop een perceel weide genaamd “ den denenbosch “ groot 75 roeden 
gelegen onder Geel. Oost Petrus Hendrickx, zuid de erfgenamen van Joannes Van Nueten, 
west Petrus Meszager en noord dezelfde Meszager. 
 
Den eerste koop heeft na langdurige roepens den handslag ontvangen Cornelius 
Verachtert voor de som van 1420 guldens, stellende daarop 80 hoogen. Van den tweede 
koop heeft den handslag ontvangen Franciscus Boeckx voor de som van 450 guldens, 
stellende daarop 25 hoogen. Den derde koop gekocht bij Cornelius Verachtert voor de som 
van 225 guldens, stellende daarop 10 hoogen. Franciscus De Ceuster heeft den handslag 
ontvangen van den vijfde koop voor de som van 100 guldens, stellende daarop 5 hoogen. 
Van een heide groot een half bunder, oost Gerard Bellens erfgenamen, zuid een straat, west 
… Wils en noord ... (leeg) heeft den handslag bekomen den molder Petrus Martinus 
Soeten voor 11 guldens stellende daarop één hooge. 
 
Andermaal voorgelezen zijn de gerechtigde kopers na de stokslagen verbleven te weten den 
eerste en derde koop Cornelius Verachtert van Oevel, Franciscus Boeckx ook van Oevel, 
den vierde koop Franciscus De Ceuster wonende tot Tongerloo en het half bunder heide 
aan Petrus Martinus Soeten molder wonende tot Olen. Aldus gedaan en verkocht tot Buul 
onder Olen, present Petrus Soeten den jongen en Marten Goris als aanzochte getuigen. 
 
Akte N°        14 december 1800 (23 Frimaire jaar 9) 
 
Op 23 frimaire jaar 9 der republiek compareerden voor mij notaris en de getuigen 
nagenoemd Norbert Anthoine Helsen en Maria Anna De Bruijn wettige gehuwden, 
ingezetenen van Herentals, de comparanten beiden volkomen in gebruik van hun verstand 
verklaarden bij deze te ordonneren hun tegenwoordig testament. 
 

- Hun na te laten goederen maakten zij aan elkaar involle eigendom. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oolen, present J. Fr. Wuyts en Peeter Van Hove 
geburen van mij notaris als getuigen aanzocht. 
 
Akte N°        17 december 1800 (26 Frimaire jaar 9) 
 
Op 26 Frimaire jaar 9 compareerde voor de notaris en de getuigen nagenoemd, Martinus 
Kremers bejaarde jongman en inwoner van Olen ten gehucht van Boekel, enigszins 
onpasselijk, nochtans zijn verstand en memorie in alles wel machtig. De comparant 
verklaarde bij deze zijn testament te ordonneren. 
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- Dispostitie van zijn tijdelijke goederen maakte hij testateur aan de Arm Tafel der 
gemeente van Olen een obligatie van 250 guldens staande tot last van Adriaen 
Bellens en zijn vrouw Maria De Busser tot Doffen. 
 

- Item maakte hij aan Jan Verbiest en zijn vrouw waar hij testateur actueel is 
wonende een obligatie van 100 guldens staande tot last van Egidius Doos 
erfgenamen tot Buul om daarmede zijn onkosten te betalen voor den grote oppas. 

 
- Item dat de opbrengst van graanpacht zou dienen om brood te bakken voor de 

armen en uit te delen. 
 

- Zijn haafelijke en erfelijke goederen maakte hij aan zijn erfgenamen en 
bloedvewanten ab intestato. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten huize van den testateur te Olen, present P. M. Soeten en 
Henricus Van Hove als getuigen ten deze aanzocht. 
 
Akte N°        15 december 1800 (24 Frimaire jaar 9) 
 
Op 24 Frimaire jaar 9, compareerde voor de notaris en de getuigen nagenoemd, Marten 
Verbiest inwoner van Herentals, presenterende om dennen hout te verkopen. In totaal 
werden 13 loten aangeboden en verkocht. Joseph Heijlen en Joseph Struyf waren kopers. 
Aldus gedaan op datum als boven, present J. Fr. Wuyts en Franciscus Verbiest als getuigen. 
 
Akte N°        15 december 1800 (24 Frimaire jaar 9) 
 
24 Frimaire jaar 9 compareerde voor de notaris, François Van Hove om publiekelijk te laten 
verkopen zijn meubilaire goederen. Ingevolge voorstaande declaratie gedaan op den bureau 
te Geel zal de notaris Oniaerts ten verzoek van François Van Hove inwoner van Olen 
voortgaan in de verkoop der meubelen. Volgt een lijst van de verkochte goederen met 
vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan (den os niet verkocht). Aldus verkocht 
en bevonden in contante penningen die door den verkoper werden opgtrokken 21 guldens 
en 5 stuivers, present M.Goris en Peeter Vermeerbergen. 
 
Akte N°        24 december 1800 (3 Nivôse jaar 9) 
 
Op 3 Nivôse jaar 9 compareerde voor de notaris present de getuigen nagenoemd Jan Van 
Houdt en Catharina Verborgt wettige gehuwden en ingezetenen van Doeffen. Hij 
comparant in goede gezondheid en zij comparante ziek te bed liggende, nochtans beiden 
hun verstand en memoroe wel machtig zijnde, welke comparanten verklaarden bij deze hun 
testemant te ordonneren. 
 

- De na te laten goederen maakten zij aan elkaar. 
 

- De langstlevende moet 30 missen laten celebreren immediaat na het afsterven en 
indien Maria Verborgt als eerste komt te overlijden moet hij testateur aan haar 
zuster gedurende haar leven de kwantiteit van twee veertelen koren of rogge 
jaarlijks leveren. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten gehucht van Doeffen ten huize van de 
testateuren, present Adriaen Heijlen en Jan Baptist Van Hove geburen der testateuren als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N°        20 december 1800 (29 Frimaire jaar 9) 
 
Condities en voorwaarden op dewelke Augustinus Tserclaes, particulier wonende tot 
Brussel hoofdplaats van het Departement van de Dijle op 29 Frimaire jaar 9 voor mij notaris 
en de getuigen nagenoemd, publiekelijk aan de meestbiedende presenteert te verkopen een 
partij dennenhout, schaar- en ander hout. De kopers moeten hun kooppenningen betalen in 
handen van P. M. Soeten secretaris te Olen. In totaal werdden er 103 loten te koop gesteld. 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht op datum als boven, ter presentie van P. M. Soeten en 
J. Fr. Wuyts ans aanzochte getuigen. 
 
Akte N°        16 februari 1801 (27 Pluviôse jaar 9) 
 
Condities en voorwaarden op dewelke Jan De Backker ingezetene van Herentals op 27 
Pluviôse jaar 9 der Republiek, publiekelijk zal verkopen aan de meestbiedende, de goederen 
en percelen van erven hierna volgend. 
 
Een perceel erve op “ de poel “ buiten “ het sandgat “ groot 200 roeden. Palende oost de 
straat, zuid den pad, west A. C. Eggers en noord den veldweg. Jan De Kinder was actuele 
huurder. 
 
Een perceel erve genaamd “ het geele velt “ groot omtrent 140 roeden. Palende zuid  
St. Jan, west Henrik Stikkers en noord de weduwe Henrick Geens in huur bij Peeter De 
Ceulaer voor 11 guldens. 
 
3e Een perceel erve op “ den poel “ genaamd “ den edelman “ groot 200 roeden. West de 
weduwe Van Tendeloo, zuid Peeter Bosch, oost Peeter Van Hove en noord de straat, in huur 
bij Jan Waggen à rate van 30 guldens. 
 
4e Een perceel perceel insgelijks gelegen op “ de poel “ genaamd “ de lange plek “ groot 
een half bunder. Noord den veldweg, west Fr. Peeters, oost Juffrouw Van Tendeloo in huur 
bij Franciscus Mertens voor 25 guldens. 
 
5e Een perceel erve aan “ de sandpoort “ groot 180 roeden. Oost Peeter Van Hove, zuid 
bidee..?, west Peeter Heijlen, noord de straat in huur bij Jan Waggen voor 16 guldens. 
 
6e Een perceel in de Reybroeckstraet groot 200 roeden. Oost N. Bosch, noord de straat, 
west de weduwe Struyff, zuid Hufkens in huur bij Egide Van Mighem voor 20 guldens. 
 
7e Een perceel erve in “ de wuytsbergen “ groot met den kant 150 roeden. Oost de 
verkopers heide, zuid hun bos, west de straat en noord Jan Eyken in huur bij Peeter Kenis 
voor 5 guldens. 
 
8e Een perceel beemd in “ de lange darmen “ groot 400 roeden. Oost Jan Baptist Le Paige 
en anderen, zuid de straat, west Stikkers. 
 
9e Een bouw in “ den Lanterne ganck “ genaamd “ Stynen huys “ met den grond en erve 
daaraa. 
 
10e Een perceel erve achter de verkopers hof, groot 130 roeden. Oost de straat, zuid Norbert 
Van Dyck, west den verkopers hof en noord den veldweg of Goris. 
 
11e Een schuur met grond en erven in de zo genoemde Nonnenkloosterstraat. 
 
12e Een bos en heide in “ de wuytsbergen” groot een bunder. 
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13e Een perceel eiken en denen bos aan “ de kluyse hoef “ groot 200 roeden. 
 
14e Een huis met kamers, kelders, plaats, stal en aangelegen erven genaamd “ den 
wildeman “ gelegen in deze stad met den hof achter het huis van P. Fr. Vermeerbergen. 
 
Deze koop ogeroepen zijnde heeft daarvan den handslag ontvangen Adriaen 
Verhestraeten voor de som van 315 guldens, stellende daarop 25 verdieren. Den tweede 
koop Jan Baptist Ceulaers voor de som 180 guldens en 20 verdieren. Den derde koop 
Adriaen De Beucker voor 625 guldens en 20 verdieren. Den vierde koop Gommarus Van 
Dijck voor 440 guldens en 25 verdieren. Den vijfde koop Jan Baptist Ceulaers voor 305 
guldens en 5 verdieren. Den zesde koop Franciscus Kenis voor de som van 400 guldens 
en 20 verdieren. Den zevende koop Franciscus Kenis voor de som van 140 guldens en 3 
verdieren. Den achtste koop Franciscus De Loecker voor de som van 560 guldens en 25 
verdieren. Den negende koop Jacques Thilemans voor de som van 216 guldens en 40 
verdieren. Den tienden koop Marten Heijlen voor de som van 405 guldens en 25 verdieren. 
Den elfde koop Marten Menten voor de som van 195 guldens en 10 verdieren. Den twaalfde 
koop Franciscus De Loecker voor de som van 134 guldens en 10 verdieren. Den dertiende 
koop Godefridus Mees voor de som van 252 guldens en 8 verdieren. Den veertoende koop 
Jan Moorkens voor 1600 guldens en 30 verdieren. 
 
Aldus provisioneel verkocht, present de burgers Leijzen en Le Paige. Volgen verder 
verhogingen en toewijzingen van kopers met stokslagen gesloten. Aldus absolutelijk 
verkocht en finaal verkocht, present Jan Baptist Van Dingenen en Arnoldus Van Ballaer 
inwoners van Herentals. 
 
Akte N°        11 februari 1801 (22 Pluviôse jaar 9) 
 
Condities achtervolgens de welke Geeraert Van Bouwel akkerman, Catharina Van Bouwel 
bijgestaan met Guilliam Van Looij haar man, Joanna Van Bouwel bijgestaan met 
Henricus Coolvonders haar man allen ingezetenen van Vorselaar. Guilliam Van Bouwel 
ook ingezetene van Vorselaar, Elisabeth Van Bouwel ten deze bijgestaan met Marten 
Verbist haar man ingezetenen van Herentals, hun sterkmakende voor Peeter Van Bouwel. 
Guilliam Suijs knecht en ingezetene van Vorselaar, Guilliam Soeters, Peeter Soeters en 
Anna Maria Soeters ingezetenen van Pulle allen kinderen en kindskinderen van wijlen 
Guilliam Van Bouwel en Elisabeth Helsen die gehuwden waren alhier te Vorselaar, op 22 
Pluviôse jaar 9 door mij notaris en de getuigen nagenoemd zullen presenteren te verkopen 
aan de meestbiedende hun erfelijke goederen. 
 
Werd te koop gesteld eerst zeker huis met schuur, stal, schobbe, hof en aangelegen land 
achter de kamer samen groot 100 roeden gelegen en gestaan te Vorselaar ten gehuchte de 
Plijn. Palende oost de erfgenamen Geert Van Bouwel met Franciscus Van Lommel cum suis, 
zuid Jan Baptist Gijsels, west de erfgenamen Guilliam Van Bouwel en noord de straat. Heeft 
na langdurige roepen den handslag ontvangen Geeraert Van Den Broeck voor de som van 
275 guldens, stellende daarop 15 verdieren en is hij daarmede koper gebleven. 
 
Tweede koop zeker perceel land gelegen als voor, groot 333 roeden. Palende oost Baptist 
Gijsels, zuid N. Quaetvoet, west de erfgenamen Guilliam Van Bouwel en noord den 
voorschreven koop. Heeft hiervan den handslag ontvangen Guilliam Van Looij mede 
verkoper voor de som van 620 guldens, stellende daarop 30 verdieren. Guilliam Van Looij 
is koper gebleven. 
 
Derde koop een perceel zaailand groot 333 roeden gelegen als de vorige kopen. Palende 
oost den veroige koop, zuid N. Quaetvoet, west Norbert Laureijs en noord de straat. 
Geeraert Van Den Broeck heeft hiervan den handslag ontvangen voor de som van 575 
guldens met 12 verdieren en is hij daarmede absolute koper gebleven. 
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Vierde koop een perceel zaailand genaamd “ de blockheide “ gelegen als voor, groot 250 
roeden. Palende oost den burger Wouters, zuid dezelfde, west N. Quavoet en noord Jan 
Baptist Gijsels. Adriaen Van Looij ontving den handslag voor de som van 150 guldens met 
15 verdieren en is hij daarmee absolute koper gebleven. 
 
Vijfde koop een perceel erve genaamd “ lijsen bunder “ gelegen als de vorige, groot 133 
roeden. Oost …Verelst, zuid Peeter Heijlen erfgenamen, west Geert Van Bouwel en noord 
Geeraert Van Den Broeck. Geeraert Van Den Broeck ontving den handslag voor de som 
van 185 guldens met 8 verdieren. Absolutelijk verkocht aan Adriaen Van Den Broeck voor 
en in de naam van Geeraert Van Den Broeck. 
 
Een perceel dries groot 100 roeden. Palende oost Geeraert Van Bouwel, west Adriaen … en 
noord … Laureijs. Geeraert Van Den Broeck heeft daarvan den handslag ontvangen voor 
de som van 285 guldens met 20 verdieren en is hij absolute koper gebleven. 
 
Zevende koop een perceel dries genaamd “ den halven dries “ gelegen als de vorige, groot 
100 roeden. Oost Guilliam Van Looij, zuid dezelfde, west Geeraert Van Den Broeck en noord 
dezelfde. Guilliam Van Looij heeft den handslag ontvangen voor de som van 120 guldens 
met 10 verdieren en is hij absolute koper gebleven. 
 
Achtste koop een perceel zowel land als dries, genaamd “ de honsplek “ gelegen als voor, 
groot 300 roeden. Oost de straat, zuid de kinderen Adriaen Van De Wauwer, west G. Van 
Bouwel en noord Peeter Jacobs. Franciscus Van Looij heeft daarvan den handslag 
ontvangen voor de som van 330 guldens met 4 verdieren en is hij koper gebleven. 
 
Negende koop zeker perceel dries geneaamd “ het heijken “ gelegen als voor, groot 300 
roeden. Oost Peeter Van Echelpoel, zuid Peeter Aerts, west Jan Baptist Willems en noord … 
Franciscus Van Looij heeft den handslag ontvangen voor de som van 175 guldens met 2 
verdieren en is hij absolute koper gebleven. 
 
Tiende koop zeker perceel erve zijnde beemd gelegen in “ de geeraert “ onder Vorselaar, 
genoemd “ den geeraert “ groot 230 roeden. Oost de beek, zuid G. Van Bouwel, west N. 
Quavoet en noord den burger Serwouters. Heeft daarvan den handslag ontvangen Merten 
Van Olmen voor de som van 185 guldens met 15 verdieren en is hij absolute koper 
gebleven. 
 
Elfde koop zeker perceel dries genaamd “ den polder “ gelegen alhier op “ de plijn “ groot 
50 roeden. Oost de straat, zuid Guilliam Van Looij, west dezelfde en noord de straat. 
Guilliam Van Bouwel heeft daarvan den handslag ontvangen voor de som van 105 guldens 
met 5 verdieren en is hij de abolute koper gebleven. 
 
Twaalfde koop een perceel weide genaamd “ de galg vaart “ gelegen als voor, groot 200 
roeden. Oost … Vekemans erfgenamen, zuid dezelfde, west Peeter Jacobs en noord Peeter 
Heijlen erfgenamen. Franciscus Van Looij heeft daarvan den handslag ontvangen voor de 
som van 130 guldens met 2 verdieren en is hij abolute koper gebleven. 
 
Dertiende koop zeker perceel beemd genaamd “ den polderbemt “ gelegen tot Vorselaar in 
“ de pallaer bempden “ groot 200 roeden. Oost Cornelis Verdonck, zuid en west Peeter 
Marissen en noord Franciscus Bervoets. Andries Leijsen inwoner alhier heeft daarvan den 
handslag ontvangen voor de som van 180 guldens met 5 verdieren. Peeter Van Den Broeck 
stelde 10 hoogen bij en is absolute koper gebleven van dit perceel. 
 
Veertiende koop zeker perceel weide en heide, genaamd “ den honsdonk “ gelegen aan  
“ de pallaer bempden “ groot 300 roeden. Oost de straat, zuid Peeter Jacobs, west de 
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kinderen Simon Deelen en noord de erfgenamen P. Heijlen. Jan Suijs heeft daarvan den 
handslag ontvangen voor de som van 65 guldens met 5 verdieren. Adriaen Slaets stelde 
drie verdieren bij en is hij absolute koper gebleven. 
 
Vijftiende koop een perceel heide gelegen op “ de plijn “ groot 100 roeden. Zuid Geeraert 
Van Den Broeck, west Adriaen Sluyts en noord de erfgenamen Jan Van De Wouwer. 
Guilliam Van Looij heeft daarvan den handslag ontvangen voor de som van 8 guldens met 
2 verdieren en is hij de absolute koper gebleven. 
 
Zestiende koop gelegen in “ het bergven “ groot 100 roeden. Oost Peeter Jacobs, zuid de 
straat, west dezelfde en noord ... (leeg). Jan Suijs akkerman heeft daarvan den handslag 
ontvangen voor de som van 11 guldens met 2 verdieren en is hij de absolute koper 
gebleven. 
 
Zeventiende koop een heide in “ de galgvaart “ groot 100 roeden. Zuid de erfgenamen 
Peeter Heijlen. Peeter Van Camp heeft daarvan den handslag ontvangen voor de som van 
15 guldens met 4 verdieren en is hij de absolute koper gebleven. 
 
Aldus absolutelijk verkocht binnen het dorp van Vorselaar ten gehuchte van Vispluk, ter 
presentie van Joannes Baptista Vander Vucht en Gommarus Slaets als getuigen verzocht.  
 
Akte N°        17 februari 1801 (28 Pluviôse jaar 9) 
 
Condities en voorwaarden achtervolgens dewelke Martinus Heijlen 15 gehuwd met Maria 
Elisabeth Van Castel inwoners van Olen zo in eigen naam als in kwaliteit van voogd, 
benevens Maria Elisabeth Verdonck als moeder en voogd over de minderjarige kinderen 
van Adriaen Heijlen, Maria Elisabeth Heijlen bijgestaan met Joannes Van Olmen haar 
man, Joannes Andreas Bruers als vader en voogd over zijn onmondige kinderen daar 
moeder van was Anna Theresia Heijlen en Maria Anna Heijlen meerderjarige dochter 
haarzelf zijnde wonende tot Oevel op 28 Pluviôse jaar 9 voor mij notaris en de getuigen 
nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende of laatste hooger met één zitdag 
presenteren te verkopen 5 percelen van erven gelegen tot Wiekevorst. De voorschreven 
percelen van erven zijn aan de verkopers aangekomen uit hoofd van hun vader Guilliam 
Heijlen en die aan hem waren toegekomen wegens Juffrouw de begijn Heijlen op het 
begijnhof te Lier. 
 
Onder den eerste koop een perceel weide geheten “ het papen eussel “ gelegen achter “ de 
neerhoeve “ onder Wiekevorst. Oost Peeter Monfort, zuid een straatje, west Roozendael en 
noord de beek, groot 550 roeden. 
 
Onder den tweede koop een perceel weide, groot een bunder geheten “ het hijken “ gelegen 
tot Wimpel onder Wiekevorst. Oost en noord een straatje, zuid de erfgenamen Jan 
Franciscus Heijlen en west Petrus Van Velthoven. 
 
Onder den derde koop een perceel zaailand groot een oud bunder, genaamd “ de belle 
heijde “ gelegen als de tweede koop. Oost de erfgenamen Jan Franciscus Heijlen, zuid een 
straatje, west Joannes Van Dijck en noord Theresia Heijlen. 
 
Onder de vierde koop een perceel zaailand geheten “ het brulken “ groot een half bunder, 
gelegen als de twee voorgaande kopen. Oost en zuid een straatjen, west Joannes Verrijt en 
noord de erfgenamen Peeter Van Looij. 
 

 
15 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Martinus Heylen x Maria El. Van Castel N° 1141, pag. 231. 
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Onder de vijfde koop een perceel weide genaamd “ het werftken “ gelegen als de drie 
voorgaande kopen, groot een half bunder. Oost de rivier de Wimpe, zuid Martinus Sterckx, 
west N. Mesens en noord Theresia Naets. 
 
Provisionele kopers waren oa. Ferdinandus Heijlen, Petrus Franciscus Van Roosbroeck 
en Jan Baptist Prims. Aldus gedaan binnen Wiekevorst, present Guillielmus Verstappen en 
P. M. Soeten als aanzochte getuigen. 
 
Andermaal voorgelezen stot het sluiten derzelfde en zijn gebleven van den tweede, derde en 
vierde koop Ferdinandus Heijlen zo voor hem als voor zijn broeder en zuster, van den vijfde 
koop Petrus Franciscus Van Roosbroeck gehuwd met Maria Anna Priems en van den 
eerste koop Joannes Baptista Priems voor en als gecomiteerden van Petrus Van Looij en 
van deze zijn zuster Anna Cornelia Van Looij als laatste hoogers en gerechtigde kopers. 
 
Aldus gedaan en absoluut verkocht, present Peeter S’Jongers en Martinus Verhoeven als 
aanzochte getuigen. 
 
Akte N°         5 maart 1801 (14 Ventôse jaar 9) 
 
Condities en voorwaarden op dewelke Barbara Hildenbrand wonende tot Brussel 
bijgestaan met Joannes Baptista Meert haar man op 14 Ventôse jaar 9 voor mij notaris 
present de getuigen nagenoemd publiekelijk aan de hoogstbiedende of laatste hooger met 
één zitdag presenteren te verkopen een perceel zaailand gelegen tot Wiekevorst. 
 
Werd te koop gesteld een perceel zaailand groot 250 roeden geheten “ de lange heijde “ 
gelegen tot Wiekevorst. Palende oost een heiken in huur bij Balthazar Naets, zuid 
Franciscus Van Den Bulck, west de weduwe Bellens en noord Peeter Heijlen en dito Van 
Den Bulck. Petrus Franciscus Van Roosbroeck wonende tot Wiekevorst heeft hiervan den 
handslag ontvangen voor de som van 720 guldens, stellende daarop 20 hoogen, present Jan 
Baptist Segers en P. M. Soeten als getuigen. Ondertekende in de naam van de verkopers 
Joannes Baptist Van Pee. 
 
Akte N°         7 maart 1801 (16 Ventôse jaar 9) 
 
Compareerde voor de notaris en de getuigen nagenoemd op 16 Ventôse jaar 9 Adriaen Van 
Dijck inwoner van Noorderwijk, met kracht van declaratie tot verkoop van zijn meubilaire 
goederen. Volgt een lijst van verkochte goederen met vermelding van de kopers en hun 
onkosten daaraan. Borg voor al zijn kopen is zijn vader Jan Baptist Van Dijck. Aldus 
gedaan en publiekelijk verkocht tot Noorderwijk, present Petrus Martinus Soeten en 
Josephus De Backer als aanzochte getuigen. 
 
Akte N°         9 maart 1801 (18 Ventôse jaar 9) 
 
Compareerde voor de notaris en de getuigen nagenoemd op 18 Ventôse tot procedure van 
de verkoop der meubilaire goederen van Jan Goossens inwoner van Olen. Op al de 
voorgelezen condities zijn verkocht de nabeschreven goederen aan de navolgende personen 
voor de sommen achter hun respectievelijke namen aangetekend. Aldus gedaan en verkocht 
tot Doffen ondzer Olen, present Petrus Marinus Soeten en petrus Josephus De Backer als 
aanzochte getuigen. 
 
Akte N°         17 maart 1801 (26 Ventôse jaar 9) 
 
Op 26 Ventôse jaar 9 compareerde voor de notaris en de getuigen nagenoemd, Dijmphna 
Boeckx bijgestaan met Adriaen Govaerts haar man, inwoners van Tongerlo en 
landbouwers aldaar, welke comparante verklaarde verkocht te hebben aan Jan Verholen 
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gehuwd met Anna Maria Goossens ook inwoners van Tongerlo, zeker perceel beemd, 
groot 75 roeden. Palende oost Peeter Van Den Berge, zuid Joseph Verstappen, west de 
kinderen Jan De Ceuster en noord Ferdinand Goosens en dat om en mits een som van 260 
guldens courant. Aldus gedaan op het kantoor van de notaris te Olen, present J. Fr. Wuijts 
en Franciscus Neijens. 
 
Akte N°         23 maart 1801 (2 Germinal jaar 9) 
 
Compareerde voor de notaris en de getuigen nagenoemd, Martinus Daems van Geel tot 
verkoop van bomen. In totaal werden er 26 loten te koop aangeboden en verkocht. Kopers 
waren o. a. J. B. Wils, Adriaen Van Hove, Jan Verlinden, Balt. De Smedt, Adriaen D’Joos, 
Petrus Douwen, de not. oniaerts, Jan Van Hove Meeren, J. B. Heijlen timmerman Olen, Fr. 
Verluijten Herentals, Ph. De Vos, Adriaen De Bruijn, den bakker Verellen, Fr. De Zwert 
Doffen, Jan Torfs kuiper, J. B. Janssens Steelen, Guill. Biddeloo tot Geel, D. Hendrickx 
Veldveken. Aldus gedaan en publieklijk verkocht ter plaatse van verkoop, present Petrus 
Martinus Soeten en Petrus Josephus De Backer als aanzochte getuigen. 
 
Akte N°         25 maart 1801 (4 Germinal jaar 9) 
 
Uit kracht van declaratie op 4 Germinal jaar 9, verkoop van hout door Fr. Van Hove inwoner 
van Herentals. In totaal werden 52 loten opgeroepen en verkocht. Aldus gedaan en 
publiekleijk verkocht, ter presentie van Petrus Martinus Soeten en Petrus Josephus De 
Backer als aanzochte getuigen. 
 
Akte N°         4 april 1801 (14 Germinal jaar 9) 
 
Op 14 Germinal jaar 9 der Franse Republiek compareerden voor de notaris en de getuigen 
nagenoemd, Anna Laureijs en Guillielmus Truijen ingezeten tot Vorselaar. De comparante 
ziek te bed liggende en hij comparant in volkomen gezondheid, nachtans beiden hun 
verstand wel machtig, welke comparanten verklaarden bij deze hun tegenwoordig testament 
te ordonneren. 
 

- Hun na te laten goederen maakten zij aan elkaar met volle touchte. 
 

- De langstlevende moet voor 50 guldens courant missen laten celebreren. 
 

- Anna Laureijs die de dochter was van Hijacintus Laureijs, laat aan hem haar 
gouden oorklokken en haar zilveren schoengespen en aan Catharina Laureijs 
haar zuster haar twee gouden ringen met den boek met zilveren sloten. 

 
Aldus gedaan binnen het dorp van Vorselaar, ter presentie van Adriaen Joseph Oniaerts en 
Gommarus van Gils als getuigen hier aanzocht. 
 
Akte N°         17 april 1801 (27 Germinal jaar 9) 
 
Den ondergeschreven Jacobus Van Den Bril inwoner van Brussel, verklaarde bij deze te 
autoriseren zijn moederlijke tante Theresia Bellens inwoonster van Oolen om in zijn naam 
benevens andere erfgenamen van wijlen Adriaen Bellens 16 te delen en te partigeren tegen 
de erfgenamen wijlen Anna Catharina Peeters die huisvrouw was van dezelfde Adriaen 
Bellens al de onverdeelde goederen die tussen de gezegde Adriaen Bellens en Anna 
Catharina Peeters zijn vrouw in gemeenschap waren. Aan te gaan tussen de erfgenamen 
wijlen de voorschreven Adriaen Bellens, Geeraerd Bellens en Dijmphna Bellens allen 
overleden te Olen. 

 
16 Olense gezinnen voor 1801: Adrianus Gerardus Bellens x Anna Catharina Peeters, N° 133, pag.27. 
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Akte N°         19 april 1801 (29 Germinal jaar 9) 
 
Op 29 germinal jaar 9 compareerde voor de notaris en de getuigen nagenoemd, Anna 
Catharina Van Genechten weduwe van wijlen Egidius Doos inwoonster van Olen ten 
gehucht van Buul, welke comparante verklaard opnieuw verhuurd te hebben aan Jan Cools 
landbouwer te Buul, zeker huis met stal en aangelegen landerijen, weiden en heiden immers 
zo en gelijk hij huurder hezelfde reeds in huur heeft en dat om en mits een som van 18 
guldens in voorlijf jaarlijks en 10 veertelen koren of rogge jaarlijks. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen ten huize van de partijen, present Michiel De Swert en Adriaen 
Matthys als getuigen. 
 
Akte N°         9 mei 1801 (19 Floréal jaar 9) 
 
Condities en voorwaarden op dewelke Peeter Helsen weduwnaar inwoner van Oevel, 
Guilliam Helsen bejaarde jongman inwoner van Olen, Joanna Helsen ten deze bijgestaan 
met Peeter Verachtert haar man inwoners van Zoerle, Anna Catharina Helsen bijgestaan 
met Peeter Van Den Brande haar man insgelijks inwoners van Zoerle, Henricus Helsen 
bejaarde jongman inwoner van Olen, Guilliam Helsen als momber over Jan Helsen en 
Bernardus Helsen, Christiaen Helsen gehuwd met Elisabeth Heijlen inwoners van Olen 
en Martinus Helsen gehuwd met Maria Catharina Van Reusel inwoners van Tongerlo, 
allen kinderen en erfgenamen van Jan Helsen en Elisabeth Nuijens, op 19 Floréal jaar 9 
door mij notaris publiekelijk zullen presenteren te verkopen de nabeschreven goederen. 
 
Eerste koop een perceel land gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo groot een derdel. Oost 
Peeter De Ceuster, zuid Jan Andries Gebruers, west Peeter S’Wolfs en noord Peeter De 
Ceuster. 
 
Tweede koop een perceel land onder Oevel, groot 200 roeden. Oost Jan Van Reusel, zuid 
Jan Peeters, west een straatje en noord Franciscus Cools.  
 
Derde koop een perceel land tot ILLe onder Tongerlo, groot een derdel genaamd “ het 
binnenblock “. Oost de erfgenamen Marten S’Wolfs en noord Marten Dils.  
 
Den vierde koop een perceel land genaamd “ den hof “ gelegen tot ILLe onder Tongerlo, 
groot 40 roeden. Oost Jan Peeters, zuid dezelfde, west Jan Baptist Gebruers en noord de 
straat.  
 
Den vijfde koop een perceel heide tot ILLe onder Tongerlo onverdeeld met Peeter Swolfs 
inwoner van Tongerlo, groot in het geheel 200 roeden. Oost Jan Van Lommel, zuid Adriaen 
Verstappen, west de erfgenamen van Jan Baptist Geboes en noord Peeter De Winter en 
anderen. 
 
Deze percelen opgeroepen zijnde en ontvangen den handslag daarvan: voor de eerste koop 
Adriaen Boeckx voor 160 guldens met 20 hoogen. Tweede koop Jan Van Lommel voor 
170 guldens met 15 hoogen. Derde koop Jan Peeters voor 230 guldens met 10 hoogen. De 
vierde koop Hendrick Helsen voor 115 guldens met 10 hoogen en de vijfde koop Hendrick 
Helsen voor 8 guldens met drie hoogen. Volgt de absolute verkoop. 
 
Akte N°         30 mei 1801 (10 Prairial jaar 9) 
 
Condities en vorwaarden achtervolgens dewelke Franciscus Josephus Rouvoet zo in zijn 
naam als in kwaliteit van voogd over de kinderen van wijlen Joanna Rouvoet daar vader 
afleeft Anthoni Pitoors, inwoners der gemeente van Mortsel, Elisabeth Rouvoet bejaarde 
dochter en inwoonster van Turnhout, Anna Catharina Rouvoet bijgestaan met Melchior De 
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Beuckelaer haar man, inwoners van Wommelgem, Petrus Cassiers als geassumeerde van 
Maria Theresia Rouvoet blijkens testament gepasseerd voor de notaris Joannes Carolus 
Segers tot Mortsel op datum van 7 november 1793 en Maria Anna Rouvoet bejaarde 
dochter en ingezetene van Turnhout, allen kinderen van erfgenamen van Jan Rouvoet en 
Maria Catharina Gijs op 10 Prairiral jaar 9 door mij notaris publieklijk te verkopen de 
nabeschreven erfelijke goederen. 
 
Werd te koop gestels zeker huis met stal, schuur, hof en aangelegen land en vroente te 
samen groot 130 roeden, gestaan en gelegen op het gehucht “ de plijn “ onder Vorselaar. 
Oost de straat, zuid de kinderen Diel Mercelis, west Adriaen Van Looij en noord de weduwe 
Peeters Renders. Hiervan de huur te gedogen aan de weduwe Jan Willems. Franciscus 
Van Looij heeft hiervan den handslag ontvangen voor de som van 600 guldens, stellende 50 
verdieren. 
 
Tweede koop een perceel land genaamd “ den maeshoeck “ met “ den langen reep “ 
samen groot 700 roeden gelegen op “ de plijn “. Oost en noord Jan Van Bouwel, zuid den 
burger Serwouters en west de kinderen Diel Mercelis. Ingemijnd bij Franciscus Van Looij 
voor de som van 950 guldens stellende daarop 50 guldens.  
 
Derde koop een perceel land genaamd “ den haeveren block “ groot 125 roeden, oost de 
weduwe Jan Woutergeerts, zuid Peeter Van Dijck, west den Maeschalck en noord Jan Suijs. 
Ingemijnd bij Jan Suijs voor de som van 205 guldens, stellende daarop 15 verdieren.  
 
Vierde koop zeker perceel land genaamd “ het blokxen “ groot 100 roeden. Oost Elisabeth 
Van Cant, zuid Jan Van Looij, west en noord de straat. Guilliam Van Looij ontving den 
handslag voor 380 guldens, stellende 15 verdieren.  
 
Den vijfde koop een perceel land “ den maeyschalck “ genoemd, groot 200 roeden. Oost de 
weduwe Heijlen, west Jan Jacobs, noord Leonora Sluijts. Jan Jacobs ontving den handslag 
voor 235 guldens, stellende daarop 5 verdieren. 
 
Zesde koop een perceel erve, genaamd “ het hoppelblok “ groot 600 roeden gelegen op  
“ de plijn “. Oost de weduwe Heijlen, zuid Jan Van Bouwel, west de kinderen Verelst en 
noord Geeraert Van Den Broeck. Jan Baptist Willems ontving den handslag voor de som 
van 735 guldens stellende daarop 12 verdieren. 
 
De zevende koop een perceel weide genaamd “ de galgvoort “, groot 100 roeden. Oost 
Geert Van Den broeck, zuid de straat, west de Chatruisen van Lier en noord de beek. 
Andries Leijsen heeft hier den handslag van ontvangen voor de som van 215 guldens, 
stellende daarop 5 verdieren. 
 
De achtste koop omtrent een perceel genaamd “ het bosken “ daarachter aangenaamd  
“ den meirdries “ groot 114 roeden. Oost Jan Van Bouwel, zuid den burger Serwouters, 
west Peeter Suijs en noord den zelfde. Adriaen Bervoets heeft hiervan den handslag 
ontvangen voor de som van 175 guldens, stellende daarop 30 verdieren. 
 
De negende koop een perceel weide genaamd “ den elsenbemd “ voor hetgene dat ligt over 
de gracht gelegen onder Vorselaar. Oost Andries Leijsen, zuid Jan Van Looij, west en noord 
Peeter Heijlen. Anthoon Vekemans heeft hiervan den handslag ontvangen voor de som van 
105 guldens, stellende daarop 10 verdieren. 
 
Ten tiende werd te koop gesteld zeker perceel hooiwas gelegen op “ het schapleer “ groot 
108 roeden. Oost de weduwe Verelst, zuid Juffrouw Verhaert, west de beek en noord de Aa. 
Adriaen Van Looij heeft hiervan den handslag ontvangen voor de som van 505 guldens, 
stellende daarop 3 verdieren. 
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Voor den elfde koop werd gesteld een perceel heide zijnde de helft van de “ groot heijde “ 
groot 200 roeden. Oost den Heer van Kessel, zuid de weduwe Franciscus Vekemans, west 
de straat en noord ... (leeg) gelegen onder Oostmalle. Item een heide gelegen aan “ de 
geeraerden “ te Vorselaar groot 600 roeden. Oost Geert Van Bouwel, west de straat, zuid 
Sinte Peeters en noord de straat met een heide gelegen in “ het berkven “ alhier groot 20 
roeden. Oost Diel Mercelis, zuid de straat. Josephus Rouvoet heeft hiervan den handslag 
ontvangen voor de som van 27 guldens, stellende daarop 4 verdieren. 
 
Ten laatste werd te koop gesteld zekere rente van 500 guldens courant staande nu tot last 
van Cornelis Blockhuijs en Dijmphna Baecken gehuwden tot Lier. Jan Leijsen heeft 
hiervan den handslag ontvangen voor de som van 435 guldens, stellende daarop 6 
verdieren. 
 
Aldus verkocht binnen het dorp van Vorselaar, present Franciscus Bartholomeus en Adriaen 
Van Looij als getuigen. Volgen verder verhogingen en de absolute verkopingen met 
stokslagen gesloten. 
 
Akte N°         15 juni 1801 (26 Prairial jaar 9) 
 
Compareerden voor de notaris en de getuigen nagenoemd Theresia Bellens bejaarde 
dochter en inwoonster van Olen zo voor haarzelf als last en procuratie hebbende van 
Jacobus Van Den Bril zoon van haar zuster inwoner van Brussel op 27 Germinal 
laatstleden geregistreerd. Christina Bellens bijgestaan met Jan Baptist Heijlen haar man 
insgelijks inwoners van Olen en landbouwers aldaar. Maria Anna Bellens bijgestaan met 
Franciscus Vekemans haar man inwoners van Vorselaar en kuiper aldaar, allen 
erfgenamen van wijlen Adriaen Bellens overleden te Olen ter ene.  
 
Franciscus Heijns landbouwer en inwoner van Olen, Maria Dijmphna Heijns bijgestaan 
met Henrick Van Schoubroeck inwoners van Westerlo en particulier aldaar en deze 
laatsten als erfgenamen van wijlen Anna Catharina Peeters laatste weduwe geweest met 
den voorschreven Adriaen Bellens ter andere zijde, welke comparanten verklaarden 
gedeeld en gescheiden te zijn in twee differente kavels na voorgaand taxaat aangaande de 
goederen tussen de voorschreven Adriaen Bellens en Anna Catharina Peeters die in hun 
leven gemeenschappelijk waren. 
 
Aan de eerste kavel o. a. een beemd tot Oosterwijk, een perceel schaar- en mastenbos, een 
perceel land omtrent de kerk, item een perceel land genaamd “ den vorsten rooden dries “. 
Item “ den achtersten rooden dries “. Item een perceel schaarbos onder Olen, item een 
perceel land, item een perceel erve genaamd “ den bruelen “, item een perceel land gelegen 
aan “ den staeck “, item een perceel erve genaamd “ het vierde gedeelte “, item een 
perceel erve genaamd “ goossens dries “, item een erve genaamd “ marten matthijs  
dries “, item een perceel genaamd “ het schommeken “, item een perceel land genaamd  
“ het lanck huijtken “, item een perceel land genaamd “ den swerten haen ” en een heide 
gelegen aan “ de weduwe “ en finaal een huis, bakhuis en aangelegen hof gestaan en 
gelegen in de Plaets van Olen, oost de erfgenamen Henrick De Backer, zuid de kinderen 
Maria Anna Anthonis, west een veldstraatje en noord de straat lopende naast het kerkhof 
alhier. 
 
De tweede kavel bestaat o. a. een perceel erve genaamd “ de rauwvennen “, item een 
perceel genaamd “ den hairzack “, item een perceel genaamd “ den brandschen bempt “, 
item een perceel erve genaamd “ den cauwaert “, item een perceel beemd in “ de meiren “, 
item een perceel erve genaamd “ de hofstadt ”, item een perceel erve genaamd “ den 
bruelen “, item een perceel land genaamd “ de quaede pleck “, item een perceel land 
genaamd “ het voorste bunder “, item een perceel land genaamd “ het achterste bunder “. 
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Item een rente van 3000 guldens courant staande tot last van Jacobus Tielemans 
Licenciaat in de medicijnen inwoner van Herentals. Item een rente van 200 guldens staande 
tot last van de erfgenamen van Peeter Boeckx tot Oevel. 
 
Item werd aan de eerste kavel nog toegevoegd de helft van de schuur staande in de Plaets 
van Olen onder Tongerlo. Aldus gedaan en gepartireerd binnen Olen op 26 Prairial jaar 9, ter 
presentie van Peeter Helsen en J.Fr.Wuijts. 
 
Akte N°         16 juni 1801 (27 Prairial jaar 9) 
 
Condities en voorwaarden op de welke Anna Catharina Stijnen weduwe wijlen Jan Van 
Nuten en Cornelis Verboven inwoners van Olen op 27 Prairial jaar 9 door mij notaris 
publieklijk zullen verkopen de goederen hierna te specifieren. 
 
Eerste koop bestaande in een perceel hooiwas gelegen op “ de reijmortel “ onder Geel, 
groot omtrent 100 roeden. Tweede koop een perceel erve genaamd “ den denenbosch “ 
gelegen omtrent “ de haege “ onder Geel. 
 
Van de eerste koop heeft Jan Praet den handslag ontvangen voor de som van 320 guldens 
stellende daarop 10 verdieren. Franciscus De Ceuster van Oosterwijk heeft den handslag 
van de twee koop ontvangen voor de som van 105 guldens, stellende daarop 5 verdieren. 
Dezelfden zijn ook absolute kopers gebleven met het geven van de stokslagen. 
 
Akte N°        16 augustus 1801 (28 Thermidor jaar 9) 
 
28 Thermidor jaar 9 

Extract uit den inventaris geformeert over den boedel en 
naletenheid van wijlen den notaris Oniaerts waarin staat 
als volgt: 
 

Item 39 protocollen van wijlen den notaris Egidius Oniaerts beginnende met den 26ste 
oktober 1739, waarvan de laatste eindigende 12 oktober 1776. 
 
Item 24 protocollen van wijlen den notaris Jan Fr. Oniaerts beginnende met den 6de april 
1776 en eindigende met het 9de jaar den 27ste Prairial. 
 
Aldus gedaan en geïnventariseerd binnen Olen ten huize van de overledenen, ter presentie 
van Franciscus Neijens handwerker en Norbertus Neijens klerk van mij notaris als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
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Bronnen 
 

- Rijksarchief Beveren, afdeling Antwerpen toegansnummer R02, Notarissen van Olen 
en hun bewaarde gegevens. Notaris Oniaerts Minuutakten 1739 – 1776, 1 deel 53 
mappen. Map 6027 tot en met map 6045. 

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

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

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

Genalogie: Haemhouts W. & S’Jegers E.  
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