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Akte N° 1          4 maart 1758 

 
Op heden 4 maart 1758 compareerde voor mij Joannes Baptista Soeten openbaar notaris 
residerende te Hulshout, ter presentie van de getuigen nagenoemd Henricus Verborght ter ene 
en Petrus De Becker beiden inwoners van Heijst ter andere dewelke eerst comparant aan de 
tweede comparant present en de nageschreven huur accepterende, verklaarde verhuurd te 
hebben bij deze zeker stuk land, groot een dagwand onbegrepen de juiste maten genaamd “ het 
bosch “ gelegen onder Bruggeneijnde. Palende Marie Vanden Bruel ter ene, d’ erfgenamen Jan 
Baptist De Schutter ter tweede, Melchior Van Herck ter derde en de voornoemde Marie Vanden 
Bruel ter vierde en dat voor een termijn van twaalf jaar, om mits daarvoor jaarlijks te betalen twee 
veertelen koren 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Henricus Soeten en Ambrosius 
De Coster als getuigen hiertoe aanzocht. 
  
Akte N° 2          14 april 1758 

 
Op heden den 14 april 1758 compareerde voor mij notaris Joannes Baptist Soeten openbaar 
notaris binnen het graafschap van Olen residerende, ter presentie van de ondergenoemde 
getuigen Jan T’Sijen oud zeventig jaar, Peeter Van Beijlen oud zeventig jaar, Jan Meir oud 
negen en zestig jaar, Guilliam Heijlen oud omtrent de tachtig jaar, Jan Van Olmen oud zeventig 
jaar, Joannes Bulckens in de zeventig jaar, Peeter Leijsen oud in de zestig jaar, item Peeter 
Smets oud in de zestig jaar, item Michiel Willems oud in de zestig jaar, item Peeter Heijns oud in 
de zestig jaar, item Merten Hoes oud omtrent de zeventig jaar, item Adriaen Van Nuten oud 
omtrent de zestig jaar, item Peeter Verbist omtrent de zeventig jaar, item Merten Van Lommel 
oud omtrent de tachtig jaar, item Peeter Verwerft oud in de negentig jaar, item Joannes Bellens 
oud omtrent de zeventig jaar, item Hendrick Verbist oud omtrent de zestig jaar en Hendrick Van 
Hoef oud omtrent de zestig jaar allen inwoners van alhier.  
 
Welke comparanten verklaarden op rekwest van de wethouders van het graafschap Olen op hun 
manier waarheid en onder hun eed die zij presenteerden toties quoties des aanzochten zijnde te 
doen waarachtig te wezen dat zij veertig jaar ja meerdere jaren hebben geweest akkerman van 
stiel binnen het voorzegde graafschap en dat zij zo hun sloor als raepsaet welke zij jaarlijks heden 
gezaaid of geplant hebbende, af- en ingedaan hebben zonder dat zij daarover ooit hetzij door 
tiendeheffers of deszelfs pachters zijn aangesproken of gestoord geweest nopende het vragen van 
hetzelfde zaad alsnu sedert drie à vier jaren herrewaerts (terugwaarts), ja te meer dat zij van 
hunne ouders nooit hebben horen zeggen dat hetzelfde zaad aan tienden zouden zijn subject 
geweest, verklarende verder zij attendanten voor zoveel in hun is, dat er nu niet meer dan de 
voorzegde twee speciën zaad wordt gewonnen het ene jaar door het ander als over veertig en 
meerdere jaren eindende hier mede deze hunne attestatie en wat Goddelijk en redelijk is in alle 
rechtvaardige zaken de waarheid getuigenis te gegeven bijzonderlijk des aanzocht zijnde, zo 
verklaarden de voorzegde attendanten bereid te zijn te compareren voor alle Herenhoven en 
wetten en aldaar hun verklaringen te vernieuwen en te repeteren daar het van node en behoren 
zal. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Merten Daems en Henderick Mertens 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3          17 april 1758 
 
Op heden 17 april compareerden voor mij J. B. Soeten notaris, geadmitteerd binnen het 
graafschap van Olen residerende, ter presentie van de onder genoemde getuigen, Peeter De 
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Winter oud acht en zeventig jaar, item Peeter Dils oud over de vijf en zeventig jaren, item 
Christianus Wolfs oud omtrent zeven en zestig jaren, item Joannes Soeten oud zes en zestig 
jaren, item Cornelis vanden Brande oud zeventig jaren, item Adrianus Helsen oud zeventig jaar, 
item Joannes Van Leuffel oud twee en zestig jaren item Andries Van Kerckhoven oud omtrent 
de tachtig jaren, item Adriaen van Meerbergen oud omtrent de zestig jaren, item Martinus van 
Eijnden oud in de zeventig jaren, item Henricus Waegemans oud drie en tachtig jaren, item 
Joannes Verbist oud in de tachtig jaren, item Adriaen Gebruers oud in de zeventig jaren, item 
Jan Raes oud in de zeventig jaren zowel ingezeten van het markizaat van Westerlo als Zoerle 
Parrewijs.  
 
Welke comparanten verklaarden en te attesteren bij deze ter rekwest van Martinus Dauwen, 
Joannes Toelen, Petrus Verbist, Guilliam van Outsel # Adriaen Sterckx en Joannes Snijers 
schepenen en bedezetters van het voorzegde Markizaat van Westerlo op hunne manier waarheid 
en onder hunne eed die zij presenteren toties quoties des aanzocht zijnde te doen, waarachtig te 
wezen dat zij veertig ja meerdere jaren hebben geweest akkermannen van stiel binnen het 
voorzegde markizaat en Zoerle Parrewijs dat zij hun sloor en raapzaad het gene zij jaarlijks 
hadden gezaaid en geplant hebben af- en ingedaan zonder dat zij daarover ooit hetzij door 
tiendeheffers of dezelfde pachters zijn aangesproken of gestoord geweest à nopende het vragen 
der tiende van hetzelfde zaad als nu sedert drie à vier jaren herwaarts te meer dat zij van hunne 
ouders nooit hebben horen zeggen dat hetzelfde zaad zou subject zijn aan tiende, verklarende 
verder dat zij attestanten voor zoveel in hun is dat er nu niet meer het voorzegde sperrien zaad 
wordt gewonnen het ene jaar door het andere als over veertig en meerdere jaren eindende 
hiermede deze hunne attestatie wat goddelijk en redelijk is in alle rechtvaardige zaken der 
waarheid getuigenis te geven bijzonderlijk des aanzocht zijnde zo verklaarden de voorzegde 
attentaten bereid te zijn te compareren voor alle Herenhoven en wetten en aldaar te vernieuwen 
en te repeteren zo des node en behoren zal binnen Zoerle ter presentie van Joannes Baptista 
Verlinden en Petrus Daems als getuigen hier aanzocht. 

 
Akte N° 4          24 april 1758 
 
Op heden 24 april compareerde voor mij Joannes Baptista Soeten openbaar notaris, binnen het 
graafschap van Olen residerende ter presentie van de ondergenoemde getuigen, Adrianus Wuijts 
inwoner van Westerlo geautoriseerd van Elisabeth Van Kerckhoven zijn huisvrouw, volgens haar 
biljet onder signature de dato 23 april laatstleden.  
 
Welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Henricus De Backer 
inwoner van alhier en de koop accepterende van zeker stuk land, groot twee zillen en een halve, 
genaamd ” de kattestraat “ gelegen onder Olen omtrent de Plaetse. Palende de kattestraat ter 
ene, Joannes Sijen ter tweede, de erfgenamen Peeter Heijlen ten derde en de weduwe Joannes 
Verboven ten vierde. # aan zijn voornoemde huisvrouw competerende uit hoofde van haar ouders, 
om en mits een som van acht en zestig guldens courant welke som werd ontvangen, mede dat hij 
koper ook tot last bij deze is nemende een obligatie van vijftig guldens courant geld waarmede het 
gemelde stuk land is belast aan en ten behoeve van den H. Geest Tafel van Olen, mede dat hij 
den koper ontlastende de verkoper van personaliteit die hij mits dat hij verkoper zal moeten klaren 
den intrest der zelfde obligatie tot Sint Jan. 
 
Verder en aldaar herkennende als voor den voorzegde Henricus De Backer en Anna Maria 
Soeten zijn huisvrouw in het voorzegde stuk land grond en toebehoren wel en wettelijk te goeden 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sieur Gaspar Verelst en Petrus 
Verbist als getuigen hiertoe aanzocht. 

 
Den 16 februari heeft Hendrick De Backer betaald voor pontpenningen van voorstaande koop de 
som van negen guldens tien stuivers drie oorden. J. B. Soeten, verantwoord in mijn boek als 
rentmeester der pontpenningen de anno 1769. 
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Akte N° 5          8 mei 1758 
 
Op heden 8 mei compareerde voor mij notaris ter presentie van de ondergenoemde 
getuigen Sieur Joannes Maes, burger van Lier, welke comparant bekende ontvangen te hebben 
van wege den eerwaarde heer Guilielmus Vekemans kapellaan alhier een som van zes honderd 
guldens courant, waarvoor hij comparant altijd aanzocht zijnde ter zijne kost voor het gemelde 
kapitaal te zullen stellen goede en sufficiënte hypotheek naar welke den comparant beloofde te 
zullen reguleren onder verband van zijn persoon en goederen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Joannes Bogaerts en Sebastiaen Van Hoef als getuigen hiertoe 
aanzocht. 

 
Akte N° 6          16 mei 1758 
 
Op heden 16 mei compareerde voor mij notaris en present de getuigen ondergenoemd Joannes 
Verheijen inwoner alhier en Willem Verheijen zijn broer inwoner van Vorselaar, welke 
comparanten bekenden getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van Cornelis Heijns en 
de nabeschreven koop accepterende van zekere heide gelegen onder Olen, aan “ den 
brantschen dijck “ groot een half bunder. Palende ter enen de straat leidende naar “ de 
Poesdijck “, ten tweede de erfgenamen Adriaen Van Genechten, en derde Wouter Sluijts en ten 
vierde … (leeg), om en mits een som van één en dertig guldens en tien stuivers courant geld 
dewelke de verkopers bekenden deze ontvangen te hebben 
 
Aldaar te comdemneren in de kosten mede om te compareren voor de heer meijer en schepenen 
van Olen en aldaar hetgeen voorschreven herkennende den voorzegde Cornelis Heijns en Anna 
Catharina Peeters zijn huisvrouw in de voorschreven heide te goeden en vestigen. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Heijns en Thomas Arts als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 7          19 mei 1758 
 
In den naeme ons Heere amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 19 mei 1758 voor mij compareerde Josephus Heijlen 1 
en Maria Elisabeth Peeters gehuwden en inwoners van alhier, de eerste comparant ziek te bed 
liggende en de tweede comparante gezond van lichaam met ons gaande en staande, welke 
comparanten uit hun eigen en vrije wille en onbedwongen te disponeren van hun goederen. 
 

- Ten eerste willende dat hun dode lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en 
met een uitvaart naar staat en conditie. 
 

- Dispositie van hun haafelijke goederen geeft den eerst stervende van hun beiden al 
dezelfde haafelijke meubilaire goederen al hetgeen zij te samen goedvindende zijn aan 
enige personen hetzij van geleende granen of anderszins gegeven aan den langst levende 
van hun beiden, op last nochtans dat den langstlevende geobligeerd zal wezen tot lafenis 
der ziele van den eerst stervende te laten celebreren om 50 guldens missen van requiem à 
zeven stuivers per mis. 

 
Al hetwelk zij testateurs verklaarden dit te wezen hun testament. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Guilliam Denckens en Joannes Heijlen als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 8          13 juni 1758 
 
Op heden den 13de juni compareerde voor mij notaris ter presentie van de getuigen nagenoemd 
Joannes Smets en Elisabeth Brabants gehuwden en inwoners van Hulshout, welke 

 
1 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Josephus Heylen x Maria Elisabeth Peeters, nr. 1182, pag. 240. 
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comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege den eerwaarde heer C. A. Daems pastoor 
en Franciscus Nagels als provisor en kerkmeester en Joannes Van Looij van de kerk van 
Hulshout een som van drie honderd en vijftig guldens courant. 
 
De comparanten stelden voor speciale hypotheek zeker stuk land genaamd “ het berghstraatjen 
veld “ gelegen onder Heijst omtrent het dorp, groot twee honderd vier en dertig roeden. Palende 
oost Adam Van Oostenrijck, zuid, west en noord ’ S Heerenstraat. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Vanden Bruel en Machiel Vonckx als getuigen. 

 
Akte N° 9          15 juni 1758 

 
Voorwaarden en condities volgens dewelke Sebastiaen Kerselaers en Peeter De Schutter 
presenteerden te verkopen het nabeschreven hout, zo en gelijk aan iedere koop zal geëxprimeert 
wezen. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... De gedane verkopingen zullen moeten betaald worden 
ten huize van de weduwe Joannes Franciscus Boeckx. 

 
- Eerste koop in twee geblekte eikenbomen gelegen in “ het vies euschel bosch ” 

competerende de verkopers en zijn afgemijnd bij Joannes Baptista Quadens Busschot 
voor de som van vijf guldens, borg Adriaen Quaedens Hulshout. 

- Tweede koop bestaande insgelijks in twee bomen gelegen als voor, getekend nummer 
twee zijn ingemijnd bij Sebastiaen Kerselaers voor de som van twee guldens zestien 
stuivers. 

- Derde koop bestaande in drie bomen gelegen als voor, afgemijnd bij Joannes Vekemans 
voor vier guldens en vijf stuivers. 

- Vierde koop in drie bomen, afgemijnd bij Peeter Van Rooij van Balder voor vier guldens en 
vijf stuivers. 

- Vijfde koop bestaande in twee bomen, zijn afgemijnd bij Peeter Marien Bernum voor vier 
guldens. 

- Zesde koop bestaande in drie bomen, afgemijnd bij Gaspar Meuris Itegem voor vijf 
guldens 

- Zevende koop bestaande in drie bomen, afgemijnd bij Peeter Marien Bernum, voor vier 
guldens 10 stuivers. 

- Achtste koop bestaande in twee bomen, afgemijnd bij Joannes Vekemans voor 6 guldens 
5 stuivers. 

- Negende koop bestaande in twee bomen, ingemijnd bij … (leeg) 
- Tiende koop bestaande in twee bomen, ingemijnd bij ... (leeg) 
- ... 

 
Kopen lopen door tot de 25ste koop … maar er werden geen kopers meer vermeld. Aldus 
publiekelijk verkocht binnen Hulshout den 15 …1758, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
Hendrick Soeten en meer anderen als getuigen. 
 
Akte N° 10          19 juni 1758 

 
Op heden den 19de juni compareerden voor mij notaris, Joannes Lemmens en Gommer Peeter Claes 
in kwaliteit als voogden van het minderjarig kind van Maria Elisabeth Lemmens waar vader van is 
geweest Peeter Lemmens ter ene. Petrus Vertommen en Maria Cras gehuwden en inwoners van 
Hulshout welke Maria Cras moeder is van de voorschreven Maria Elisabeth Lemmens ter andere 
zijde. 
 
Welke comparanten verklaarden te samen tot akkoord gekomen te zijn over al het recht en actie die 
competerende is aan de gemelde Maria Elisabeth Lemmens tot de haafelijke en meubilaire effecten 
berustende bij Petrus Vertommen in huwelijk hebbende Maria Cras de moeder der voorschreven 
wees, voor en mits een som van vijf en veertig guldens welke som beloofden zij te betalen als dezelfde 
zal gekomen zijn tot een ouderdom van vier en twintig jaar ofwel als ze gekomen is tot een huwelijkse 
staat … etc. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Joannes Marien schepen en Joannes 
Vervoort bedesetter van hetzelfde Hulshout als getuigen hiertoe aanzocht. 

 
Akte N° 11          20 juni 1758 
 
Op heden den 20ste juni compareerden voor mij notaris ter presentie van de ondergenoemde 
getuigen, Petrus Van Mensel en Andries Van Roij in kwaliteit als voogden der twee minderjarige 
kinderen achter gelaten bij wijlen Jan Baptist Broeckx en Catharina De Vos gehuwden tijdens 
hun leven en inwoners van Heist, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben voor en ten 
behoeve van de wezen vanwege de eerwaarde heer C. A. Daems pastoor en Franciscus Nagels 
als provisor en kerkmeester der kerk van Hulshout een som van twintig guldens courant geld … 
waarvoor de voorschreven comparanten verklaarden zich hiervoor als borg te stellen … 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Joannes Dockx en Adam Van 
Rompaeij als getuigen . 

 
Inliggende akte: 
 
Extract uit de conditie van den verkochte hooiwas competerende de weduwe J. J. Peeters de dato 
7 augustus 1758 waarin onder andere staat 
 

- Eerste koop ingekocht bij Peeter Verhagen voor de som van  14 – 10 
- Tweede koop ingekocht bij Adriaen Heijlen Itegem voor de som van   15 – 10   
- Derde koop ingekocht bij Adriaen Heijlen voor de som van   16 – 5 
- Vierde koop ingekocht bij Peeter Van Looij voor de som van   18 – 15   
- Vijfde koop ingekocht bij Adriaen Van Dijck voor de som van   18 – 15 
- Zesde koop ingekocht bij Peeter Van Looij voor de som van   30 – 0 

 
Totaal  113 – 15 
 
Ontvangen bij den ondergeschreven de som van honderd dertien guldens vijftien stuivers in 
voldoening der bovenstaande som, actum 14 februari 1759 de weduwe J. J. Peeters. 

 
Akte N° 12          15 juli 1758 
 
Op heden den 12de juli compareerde voor mij notaris ter presentie van de getuigen ondergenoemd, 
Maria Verherstraeten weduwe van wijlen Adriaen Mans 2 inwoonster van alhier, welke 
comparante bekende dat zij aan Joannes Baptista Verheijen zo over land als huishuur volgens 
gedane rekeningen is debet een som van twee honderd en tien guldens courant. Dan alzo zij 
comparante niet machtig is de gemelde som te voldoen, zo verklaarde zij comparante bij en mits 
deze volle last, macht ten procuratie te geven aan de voorzegde Joannes Baptista Verheijen om 
al haar comparante meubelen zo bestiale als andere ook het graan ten velde staande publiekelijk 
door de notaris te laten verkopen op korting der gemelde som van twee honderd en tien guldens 
hetgeen bij den gemelde Joannes Baptista Verheijen werd geaccepteerd. 
 
Mede comparerende Andries Mans en Cornelis Mans voorkinderen van de gemelde Adriaen 
Mans dewelke uit de meubilaire effecten van de eerste comparante hun schoonmoeder ingevolge 
de staat en inventaris daarvan gemaakt moeten hebben voor hun uitzet of legitieme portie ieder 
een som van zeven en dertig guldens courant dan in consideratie van het groot verlies hetgeen de 
voorschreven Joannes Verheijen zal hebben aan de gemelde weduwe Adriaen Mans, zo 
verklaarden zij comparanten dat hij zal gestaan mits aan ieder van hun comparanten te betalen 
een som van negentien guldens courant en aldus een som van acht en dertig guldens voor hun 
tweeën in zo verre den gemelde Joannes Verheijen boven de zeven en dertig guldens die Maria 
Mans ook minderjarig voorkind van de gemelde Adriaen Mans uit deze verkoop voor haar uitzet 
hebben moet uit deze verkoop der meubelen, hooiwas en graan ten velde staande te maken een 

 
2 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Mans xx Catharina Verherstraeten, nr. 1496, pag. 302. 
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som van acht en dertig guldens en verklaarden zij comparanten ook dat Barbara Mans hun zuster 
haar uitzet ten volle heeft genoten. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Daems en Petrus Anthonis als 
getuigen hiertoe aanzocht. 

 
Akte N° 13          15 juli 1758 
 
Op heden den 15de juli compareerden voor mij notaris present de ondergenoemde getuigen, 
Petrus De Smedt inwoner van Herentals ter ene. Peeter Peeters inwoner van Oevel ter andere, 
welke eerste comparant heeft aan de tweede, present en de nabeschreven koop accepterende, 
verklaart verkocht te hebben aan den tweede comparant een half derdel hooiwas gelegen onder 
Zammel kruisende ’s jaars tegen hetgeen van Merten Helsen nomine uxoris voor een derdel en 
Dominicus Otterdijckx voor een half derdel om en mits een som van zeventig guldens courant, 
dewelke de voorzegde verkoper van de gemelde koper bekent ontvangen te hebben. 
 
Deze te condemneren met kosten mede om te compareren voor de heer drossaard en schepenen 
van Geel en aldaar herkennende als voor den voorschreven Peeter Peeters en Maria Vekemans 
zijn huisvrouw in het voorzegde derdel hooiwas wel en wettelijk te goeden en vestigen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Merten Helsen en Michiel Verachtert als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14          18 juli 1758 
 
Conditiën en voorwaarden waarop dewelke Joannes Baptista Verheijen in gevolge het contract 
de dato 15 juli 1758 voor mij notaris gepasseerd tussen hem en de weduwe Adriaen Mans 
mitsgaders met de kinderen van den gemelde Adrianus Mans zal verkopen ten hoogsten en ten 
schoonsten met oproepen des dienaars na voorgaande kerkgebod al het koren van de weduwe 
Adriaen Mans en gelijk hetzelfde hierna aangewezen zal worden. Volgen de 
verkoopsvoorwaarden ... 
 

- Eerste koop koren langs de pad tot aan “ de vroente “ gekocht door Guilliam Denckens tot 
Hezewijk, borg Jan Schellens. 

- Tweede koop gekocht bij Jan Meir Olen, borg Jan Schellens. 
- Derde koop gekocht bij Guilliam Peeters Hezewijk, borg Cornelis Cluijts. 
- Vierde koop, afgepikt koren, gekocht door Guillielmus Janssens borg Adriaen Moons. 
- Vijfde koop naast de boekweijde, gekocht bij Josephus Heijlen. 
- Zesde koop gekocht door Josephus Heijlen. 
- Zevende koop gekocht bij Jan Meir, borg Peeter Anthuenis. 

 
Aldus publiekelijk verkocht ter presentie van Adriaen Lemmie, Jan Wuijts en meer anderen 
getuigen. 
 
Op al de voorstaande condities werden alsnog verkocht drie percelen hooiwas gelegen op “ het 
geruijm “ en op “ den mommaert “ zo en gelijk dezelfde in huur zijn geweest bij de weduwe 
Adriaen Mans. Op al deze voorstaande condities heeft deze koop ingemijnd Joannes Wouters 
voor de som van zeven guldens vijf stuivers, stellende voor borg Peeter Verstappen. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen deze 26 juli 1758, ter presentie van Peeter Daems en Guilliam 
Denckens en meer anderen als getuigen. 
 
2de koop in “ sammels broeck “ competerende als voor, ingemijnd bij Peeter Verstappen, borg 
Guilliam Wauters. 
 
Akte N° 15          24 juli 1758 
 
Op heden den 24 juli compareerde voor mij notaris ter presentie van de getuigen ondergenoemd 
Guilliam Heijlen en Elisabeth Van Dijck gehuwden en inwoners van Bruggeneijnde gehucht 
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onder Heist. Welke comparanten bekenden present mij notaris en de nabeschreven getuigen, dat 
zij op 9 februari 1754 ter rente hadden opgelicht, een som van vijfhonderd guldens courant 
vanwege Peeter Bellens bejaarde jongeman volgens akte daarvan zijnde gepasseerd voor de 
notaris Franciscus Kerselaers tot Itegem, mitsgaders dat zij comparanten alsnog van de 
voornoemde Peeter Bellens op 20 februari van hetzelfde jaar 1754 hebben ter rente opgenomen, 
een som van drie honderd guldens courant, zo is het dat zij comparanten de gemelde som van vijf 
honderd guldens courant en degene van drie honderd guldens courant bij en mits deze zijn 
herkennende en vernieuwende en dezelfde samen voegen in één unieke rente van acht honderd 
guldens courant, waarvoor zij beloven aan de samengevoegde kapitalen intrest te betalen ten 
advenant den penninck xx dan in cas van precieze betalingen uiterlijk zes weken na iedere 
vervaldag. 
 
Comparanten stelden voor deze kapitale rente tot hypotheek en pand, zeker hun huis gestaan en 
gelegen binnen Bruggeneijnde, gehucht onder Heist met de ap- en dependentiën van dien. 
Palende oost Adriaen Boeckx, zuid S’Heerenstraat, west de erfgenamen Hendrick Tubbeckx en 
noord het na volgende stuk land. Item alsnog een stuk land groot een half bunder, genaamd “ het 
binnenblock “ gelegen achter den hof van het voornoemde huis. Item alsnog een beemd grond en 
toebehoren, gelegen onder Bernum gehucht van Heijst, groot drie zillen. Palende Maria Van Dijck 
ter ene, Peeter Ritdts ter tweede, ten derde de Nethe en de Catthuizers van Lier ten vierde. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Henricus Soeten en Joannes 
Franciscus Heijlen als getuigen. 
 
Akte N° 16          3 augustus 1758 
 
Voorwaarden en condities achter volgens dewelke Peeter Van Mensel en Andries van Roij in 
kwaliteit van voogden der twee minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Jan Baptist Boeckx 
en Catharina De Vos presenteerden te verkopen een perceel hooiwas, groot een half bunder en 
dertig roeden, gelegen in “ het doodt broeck “ tot Hulshout. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... 
 
Op alle voorstaande condities is de voorzegde koop ingemijnd voor de som van drie en dertig 
guldens en tien stuivers bij Joannes Janssens van Hulshout stellende voor borg Peeter Van 
Passel. Aldus publiekelijk verkocht deze 3 augustus 1758. 
 
Den inhoud der voorstaande conditie is voldaan en bij den ondergeschrevene ontvangen, actum 
26 november 1768. Peeter Van Mensel. 
 
Akte N° 17          7 augustus 1758 
 
Voorwaarden en condities achter volgens dewelke de juffrouw weduwe J. J. Peeters publiekelijk 
aan de meestbiedende presenteerde te verkopen den hooiwas en de klaver staande op haar 
beemd, genaamd “ den haven donck “ gelegen onder Hulshout omtrent “ den loijdijck “, groot 
zes vierendelen salvo justo.  
 
Volgen de verkoopsvoorwaarden o.a. de coopenningen sullen moeten betaelt worden in handen 
mijns notaris tot Hulshout ten huijse van de weduwe van de meijer Joannes Baptist Boeckx tot 
Hulshout. Oock drij stuijvers voor het oproepen naer de gedaene vercoopinge promtelijck moeten 
betaelt worden ten huise van Jan Baptist De Peuter aen Loijdijck. 
 
Eerste koop van “ den Loijdijck “ af inkomende tot tegen de twee eerste van wederzijds 
afgetekende meijen. Op al de voorstaande condities is deze koop ingemijnd voor de som van 
veertien guldens en tien stuivers bij Peeter Verhaegen van Halder op de boonmerckt, stellende 
voor borg Adrianus De Weijer van Hallaer. 
 
Tweede koop tot aan de klaver, ook van wederzijds afgetekend met meijen. Op al de voorstaande 
condities is deze koop ingemijnd voor de som van vijftien guldens en tien stuivers bij Adriaen 
Heijlen Itegem, borg Dilis Van Put. 
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Derde koop naast den claever langs de Nethe langs den kant van Heijst afgetekend met meijen. 
Op al de voorstaande condities heeft deze koop ingemijnd voor de som van zestien guldens vijf 
stuivers Adriaen Heijlen, borg Dilis Van Putte. 
 
Vierde koop tegen de Laecke langs Itegem ook afgetekend met meijen. Op al de voorstaande 
condities heeft deze koop ingemijnd voor de som van achttien guldens en vijftien stuivers Peeter 
Van Loij. Deze koop is na gedane verkoping met het ongeld ten volle voldaan. 
 
Vijfde koop langs de Laecke langs den kant van Bruggeneijnde ook afgetekend met meijen. Op al 
de voorstaande condities heeft deze koop ingemijnd voor vijftien stuivers Adriaen Van Dijck, borg 
Dilis Haenegreefs. 
 
Zesde koop bestaande in den gehele claever voor dit heel seizoen te gebruiken zonder daar op 
enige beesten te mogen laten patureren. Op al de voorstaande condities heeft deze koop 
ingemijnd Peeter Van Loij Heist voor de som van dertig guldens stellende voor borg Joannes 
Baptista Moris. 
 
Aldus publiekelijk verkocht onder Hulshout, ter presentie van Peeter De Wege, Dilis Van Putte en 
meer anderen als getuigen, deze 7 oost (augustus) 1758. 
 
Akte N° 18         24 augustus 1758 
 
Voorwaarden en condities achter volgens dewelke Joannes Baptista Verheijen publiekelijk aan 
de meestbiedende presenteerde te verkopen de nabeschreven boeckwijde en halfgoed, zo en 
gelijk aan ieder koop zal wezen geëxprimeert en geannoteerd ende verder op de condities na 
volgende: … welcke cooppenningen binnen den gepresigeerden tijdt sullen moeten betaelt worden 
ten huijse van Petrus Daems in “ den Keijser “ tot Oolen. 
 
Eerste koop op “ weduweblock “, deze koop is ingemijnd bij Peeter Anthonis voor de som van 
vijf guldens zestien stuivers en stellende voor borg Andries Meir inwoner van Olen. 
 
Tweede koop op “ het kerckhoven “, deze koop is ingemijnd voor de som van twaalf guldens vijf 
stuivers bij dezelfde koper. 
 
Derde koop op “ het magriteken “ tot aan de geplante eckelen. Deze koop is ingemijnd bij 
Cornelis Cluijts voor de som van vijf guldens en vijf stuivers. 
 
Vierde koop op “ den driesch “ tot aan de halfgoet. Deze koop is ingemijnd voor de som van vier 
guldens bij den gemelde Peeter Antheunis, borg als voor . 
 
Vijfde koop naast de halfgoet. Deze koop is ingemijnd voor de som van zeven guldens vijftien 
stuivers bij Peeter Daems. 
 
Zesde koop bij het halfgoet. Deze koop is ingemijnd voor de som van zes guldens vijftien stuivers 
bij Peeter Daems. 
 
Aldus publiekelijk verkocht binnen Olen, deze 24 augustus ter presentie van Peeter Anthonis 
Petrus Daems en met andere getuigen. 
 
Akte N° 19         30 augustus 1758 
 
Op heden den 30 augustus verklaarde en bekende Joannes Baptista Soeten notaris 
geadmitteerde binnen het dorp van Hulshout residerende, ter presentie van de onder genoemde 
getuigen, ontvangen te hebben een som van vier honderd guldens courant uit handen van den 
eerwaarde heer Henricus Norbertus Van Tichelt presbyter, dienende deze voor volle en absolute 
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kwitantie en belovende hiervoor intrest te willen betalen van drie guldens en tien stuivers procent 
en alzo een som van veertien guldens jaarlijks … 
 
Comparant stelde tot pand zeker stuk land gelegen onder het dorp en heerlijkheid van Noorderwijk 
“ den teunesen? ” genaamd groot omtrent een bunder. Item alsnog een stuk land ook aldaar 
gelegen, groot drie dagwanden, genaamd “ het blocxken “. Item en tot slot zeker stuk land 
gelegen als voor, genaamd “ het strunckblock “, groot over de drie dagwanden, wezende vrij en 
onbelast en aan de gemelde notaris competerende bij scheiding en deling tussen zijn broers, 
gepasseerd voor de wethouders van Noorderwijk in dato september 1756. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Lier ter presentie van Carolus Hermans en Melchior Muts, burgers alhier als 
getuigen aanzocht. 
 
De voorstaande rente van vier honderd guldens kapitaal courant geld is afgelegd en 
gerembourseerd blijkens kwitantie de dato 29 juni 1782 verleden door den eerwaarde heer P. Van 
Rijsselberghe pastoor van Vremde als executeur testamentair der nalatendheid van wijlen den 
eerwaarde heer De Wit in zijn leven onderpastoor tot Wommelgem luidende van woord tot woord 
als volgt: 
 
Ontfangen bij den ondergeschreven in qualiteit van testamentairen executeur der naerlaetentheijt 
van wijlen den heer De Wit in sijn leven onderpastoor tot Wommelgem als erfgenaem van wijlen 
den eerwaerde heer Henricus Norbertus Van Tichelt sijnen moederlijcken oom van wegens Jan 
Baptist Soeten secretaris van Oolen de somme van vier hondert guldens courant in voldoeninge 
remboursement ende afquijtinge van het voorstaende capitael van 400 gls. courant tot dien 
ontfangen de some van vierthien guldens in voldoeninge van een jaer intrest verschenen 30 
augusti 1781 censenterende oversulckx in de cassatie daer ende alsoo, actum Vremde desen 29 
juni 1782 was onderteekent P. Van Rijsselberghe q.q. berustende de voorenstaende quitantantie 
bij den gewesen rentgelder. 
 
Akte N° 20         5 september 1758 
 
Voorwaarden en condities achter volgens dewelke Peeter Heijdelbergh in kwaliteit van geëede 
voogd der kinderen achter gelaten bij wijlen Adriaen Van Looij en Elisabeth Bosch publiekelijk 
aan den meest biedende presenteerden te verkopen de nabeschreven boekweide en hooisporre. 

 
Volgen de verkoopsvoorwaarden: De coopsomme ’t gene naer de gedaene vercoopinge 
promptelijck sal moeten betaelt worden ten huijse van de weduwe Boeckx tot Hulshout. 
 

- Eerste koop hooi sporre op “ het bosch “ is ingemijnd bij Adriaen Van Looij voor de som 
van één gulden twaalf stuivers. 

- Tweeden koop boekweide, ook gelegen op “ het bosch “ neffens den hooisporre is 
ingemijnd bij den voornoemde Adriaen Van Looij voor de som van twee guldens. 

- Den derde koop boekweide neffens de voorgaande is ingemijnd bij Gommer Van Hove 
Wiekevorst voor de som van vijf guldens en tien stuivers. 

 
Aldus publiekelijk verkocht binnen Hulshout deze 5 september 1758, ter presentie van Adriaen De 
Rijdt en Dilis Van Putte en meer andere getuigen. 
 
Akte N° 21         9 september 1758 
 
Voorwaarde en conditie volgens dewelke Adriaen Peeters als voogd der minderjarige kinderen 
wijlen Jan Peeters en ... (leeg) publiekelijk aan de meest biedende presenteerde te verkopen de 
nabeschreven boekweit. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... 
 

- Eerste koop groot omtrent een dagmaal gelegen op “ den breedesoom “ op den last van 
drie veertelen boekweide te leveren aan Adriaen Peeters, is ingemijnd voor de som van 
één gulden bij Hendrick Janssens. 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 11 

- Tweede koop groot als voor op “ den dries “ is ingemijnd bij Joannes Dockx voor de som 
van tien guldens en stellende voor borg Franciscus Van Asbroeck voor deze en volgende 
koop. 

- Derde koop groot als voor gelegen naast de tweede, is ingemijnd bij dezelfde voor de som 
van negen guldens, stellende voor borg Franciscus Van Asbroeck. 

 
Aldus publiekelijk verkocht binnen Hulshout deze 9 september 1758, ter presentie van Jan 
Janssens en Peeter Van Herck en meer andere getuigen. 
 
Akte N° 22         18 september 1758 
 
Op heden den 18de september compareerde voor mij Joannes Baptista Soeten openbaar notaris 
binnen het dorp van Hulshout residerende, ter presentie van de ondergenoemde getuigen 
Franciscus Van Den Bruel inwoner van Heist ten overstaan van zijn broer Adriaen Van Den 
Bruel ter ene. Hubertus Vanden Bempt inwoner van Ballaer ter tweede.  
 
Welke eerste comparant verklaarde aan den tweeden, present en de nabeschreven huur 
accepterende, verhuurt te hebben drie differente percelen land naast elkaar gelegen, groot salvo 
justo vijf vierendelen, genaamd “ de diepgraghten “ gelegen onder Ballaer onder de tente van 
Morcauwen en dit om en mits de som van zeven en twintig guldens courant jaarlijks in geld, en dat 
de huur zal duren voor een tijd van achttien jaar. 
 
Mede comparerende Adriaen Van Dessel ook inwoner van Ballaer dewelke voor den huurder en 
volgens deze condities zich als borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter 
presentie van Peeter Peeters en Wauter De Neef als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23         30 september 1758 
 
Op heden den 30ste september compareerde voor mij notaris en de getuigen nagenoemd, 
Adrianus Van Den Bruel inwoner van alhier, ter zijne nabeschreven geautoriseerd van Maria 
Douwen zijn schoonmoeder hem sterk makende ter ene. Joannes Baptista Coutereels inwoner 
van Wiekevorst ter andere.  
 
Welke eerste comparant verklaarde aan de tweede, alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van drie percelen land gelegen onder Wiekevorst op “ de polderkens “ genaamd en  
groot drie zillen, voor een tijd en termijn van zes consentieve jaren om en mits de som van 
zeventien guldens jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van 
Joannes Vervoort en Franciscus Van Asbroeck als getuigen. 
 
Akte N° 24          14 oktober 1758 
 
Op heden den 14de oktober compareerde voor mij notaris, present de getuigen nagenoemd 
Joannes Baptista Verheijen ter ene en Cornelis Mans ter andere welke eerste comparant 
verklaarde aan den tweede present en de nabeschreven huur accepterende bij en mits deze te 
verhuren zeker zijn huis gelegen binnen het dorp van Olen aan den huurder genoegzaam bekend, 
zoals hij hetzelfde actueel in huur heeft en dat voor een termijn van zes jaar. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joris Cluijts en Joannes Vertommen als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 25          14 oktober 1758 
 
Op heden den 14de oktober compareerde voor mij openbaar notaris present de onder genoemde 
getuigen Joannes Baptista Verheijen, inwoner van Lichtaart ter en Joannes Van Merroo 
inwoner van Noorderwijk ter andere, welke eerste comparant verklaarde aan den tweede present 
en de nabeschreven huur accepterende van zeker zijn huis, gestaan en gelegen binnen het dorp 
van Oolen omtrent het kerkhof, laatst in huur geweest bij de weduwe Adriaen Mans met het land 
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daaraan annex om daarvoor te betalen de kwantiteit van zeven vierendelen en dat voor een 
termijn van zes consentieve jaren. 
 
Condities: Dat deze huur zal ingaan begin maart eerstkomende, bestaande dezelfde huur veertig 
guldens jaarlijks en zal de huurder jaarlijks moeten leveren acht veertelen koren. Zo zal den 
huurder ook moeten leveren jaarlijks tien busselen stroot … 
 
Mede comparerende Joannes Vertommen inwoner van Noorderwijk dewelke hem voor den 
huurder en de achtervolgende condities zich hiervoor als borg stelde. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Sijen en Andries Mans als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 26          21 oktober 1758 

 
Op heden den 21ste oktober compareerde voor mij openbaar notaris en Adrianus Boeckx inwoner 
van Itegem ter ene. Ambrosius Van Passel inwoner van Bruggeneijnde resort van Heist ter 
andere.  
 
Welke eerste comparant verklaarde aan den tweede present en de nabeschreven huur 
accepterende van twee stukken land naast elkaar gelegen “ den geert “ genaamd, groot te samen 
een bunder, gelegen onder Hulshout omtrent de Capelle straat. Item alsnog een stuk land “ de 
gerst veldekens “ genaamd gelegen naast “ het hof van paddenschodt “ binnen het gemelde 
dorp van Hulshout, groot omtrent een half bunder en dat voor een tijd en termijn van zes 
consentieve jaren om en mits daar voor jaarlijks te leveren de kwantiteit van tien veertelen en drie 
mokens koren behoorlijk gewand en gezuiverd. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Peeter Van Passel en Jasper 
Meurs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 27          28 oktober 1758 
 
Op heden den 28 oktober compareerde voor mij openbaar notaris en de nagenoemde getuigen 
Andreas Wuijts inwoner van Noorderwijk, welke comparant bekende ontvangen te hebben van 
Maria Van Loo weduwe van wijlen Joannes De Coster inwoner alhier, een som van honderd 
guldens courant. 
 
Comparant stelde voor speciale hypotheek zekeren beemd gelegen onder het dorp en Heerlijkheid 
van Noorderwijk, genaamd “ den crommen bempt “ groot honderd zestig roeden aan den 
comparant competerende bij scheiding en deling uit hoofde van zijn ouders, gepasseerd voor de 
notaris Oniaerts tot Olen in dato 1752 à 1753. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter 
presentie van Henricus Soeten en Joannes Torfs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 28          28 oktober 1758 
 
Op heden den 28ste oktober compareerde voor mij openbaar notaris ter presentie van de 
ondergenoemde getuigen, Sebastiaen Van Tongel als voogd der minderjarige kinderen van wijlen 
Peeter Van Tongel en Anna Verlinden ter ene en Peeter Copmans ter andere zijde. Welke 
eerste comparant verklaarde te verhuren aan de tweede comparant, alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zeker huis, gestaan binnen Hulshout, omtrent “ de vaerte “ 
met omtrent een half zille land en dat voor een termijn van drie opvolgende jaren, om en mits een 
som van dertien guldens jaarlijks. 
 
… dat den huerder het gebruijck ende bewooning van de camere van den selve huijse sal moeten 
geven en gedoogen in dient één de gemelde wesen quam te treden in den huwelijkse staet oft met 
eenige sieckte overvallen wirt ... 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Andreas Wuijts en Joannes Torfs 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 29         10 november 1758 
 
Op heden 10 november compareerde voor mij openbaar notaris ter presentie van de 
ondergenoemde getuigen, Joanna Van Holen bijgestaan met Adriaen Van Rompaeij haar man 
Anna Elisabeth Van Holen bejaarde dochter en Joannes Jacobus Torfs in huwelijk met Anna 
Barbara Van Holen, welke comparanten verklaarden bij deze te transporteren aan en ten 
behoeve van Anna Elisabeth Van Holen en Petrus Franciscus Van Holen en het nabeschreven 
transport accepterende elk hun part en deel hetgeen zij comparanten zijn heffende in een obligatie 
van tweehonderd guldens courant ten last van Jacobus Stevens tot Herselt.  
 
Aan de comparanten pro indiviso competerende uit kracht van zeker testament van Petrus 
Bellens gepasseerd voor den eerwaarde heer Anthonis Wijnants onderpastoor tot Hulshout en 
de getuigen in dato 25 november 1756 alhier gezien en gelezen en is dit transport geschied om en 
mits een som van honderd guldens dewelke de voornoemde comparanten van de voornoemde 
acceptanten ieder voor hun part en deel monteren de som van vijftig guldens bekennen ontvangen 
te hebben. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Joannes Dockx en Adriaen 
Quadens als getuigen. 
 
Akte N° 30         11 november 1758 

 
Op heden 11 november compareerde voor mij Jan Baptist Soeten openbaar notaris ter presentie 
van de ondergenoemde getuigen Joanna Van Holen bijgestaan van Adriaen Van Rompaeij haar 
man, Anna Elisabeth Van Holen jonge bejaarde dochter en Joannes Jacobus Torfs in huwelijk 
met Anna Barbara Van Holen, welke comparanten te kennen gaven hoe dat Peeter Bellens, 
waarvan zij comparanten erfgenamen waren, in zijn leven had geleend van Petrus Franciscus 
Van Holen een som van honderd en vijf en zestig guldens courant gelijk men constateerde bij het 
testament van de voornoemde Petrus Bellens gepasseerd voor den eerwaarde heer Anthonius 
Wijnants onderpastoor van Hulshout en de getuigen in dato 25 november 1756. 
 
Mede comparerende de voornoemde Petrus Franciscus Van Holen dewelke bekende op korting 
van de gemelde honderd vijf en zestig guldens ontvangen te hebben een som van vijf en zestig 
guldens dienende deze daar voor volle en absolute vereffening en verklaarden zij eerste 
comparanten aan de voornoemde Petrus Franciscus Van Holen en het nabeschreven transport 
accepterende in volle voldoening van de voornoemde resterende honderd guldens te cederen en 
transporteren een obligatie van honderd guldens courant ten laste van Adriaen Van Dijck en 
Anna Van Dijck zijn zuster inwoners van Hulshout aan de eerste comparanten competerende uit 
hoofde van de gemelde Petrus Bellens uit kracht van zijn testament. Welke obligatie aan de meer 
gemelde Petrus Bellens competeerde uit kracht van zekere akte gepasseerd voor Joannes 
Franciscus Boeckx in zijn leven meijer van Hulshout in dato 28 februari 1752. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Joannes Dockx en Adriaen 
Quadens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 31         25 november 1758 
 
Op heden den 25ste november compareerde voor mij openbaar notaris ter presentie van de 
ondergenoemde getuigen, Andreas Wuijts inwoner van Noorderwijk, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben vanwege Maria Van Loo weduwe wijlen Joannes De Coster inwoonster 
alhier (Hulshout) een som van honderd guldens courant en verklaarde hij comparant op 28 oktober 
laatstleden ingevolge de akte voor mij notaris gepasseerd van de voornoemde renthefster nog 
opgenomen en ontvangen te hebben een gelijke som van honderd guldens. 
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De comparant stelde voor deze kapitale som speciaal tot pand en hypotheek zekere beemd 
gelegen onder de Heerlijkheid van Noorderwijk genaamd “ de cromme bempt “ groot honderd en 
zestig roeden, aan de comparant competerende bij scheiding en deling cum fratre uit hoofde van 
zijn ouders gepasseerd voor de notaris Oniaerts tot Olen omtrent het jaar 1752. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Sieur Franciscus De Backer en 
Adriaen Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 32         11 december 1758 
 
Op heden den 11de december compareerde voor mij openbaar notaris ter presentie van de 
ondergenoemde getuigen, Petrus Boeckx en Anna Maria Bruijndonckx gehuwden en inwoners 
van Bruggeneijnde gehucht van Heist, welke comparanten te kennen gaven hoe dat zij op 20 
december 1752 ter rente hadden gelicht van de provisors der Capellani van Hulshout een som van 
honderd guldens courant volgens de akte daarvan zijnde de dato voorschreven gepasseerd voor 
de notaris F. Kerselaers als hij leefde tot Itegem residerende.  
 
Omdat de voornoemde provisors beducht zijnde dat de goederen die bij de voornoemde akte tot 
hypotheek gesteld waren, zouden verkocht worden zonder dat dezelfde goederen voor het 
voornoemde kapitaal van tweehonderd guldens wettelijk zijn geaffecteerd en verbonden, zo is het 
dat zij comparanten om de kosten der wettelijke affectie te preveniëren als om de voornoemde 
provisors te verzekeren en assureren hun eed in handen aan Jan Marien schepen van Hulshout, 
hebben gepresteerd dat zij comparanten aan niemand procuratie hebben verleden om dezelfde 
goederen te verkopen voor andere sommen van penningen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Christiaen Van Genechten en 
Joannes Torfs getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 33         11 december 1758 
 
Voorwaarden en condities achter volgens dewelke Joannes Sneijers publiekelijk aan de meest 
biedende presenteerde te verkopen zes kopen schaarhout en twee honderd zeven en twintig 
bleckstukken gestaan op zijn bos “ den geert “ genaamd gelegen onder Hulshout. 
 

- Eerste koop op “ den geert “ te beginnen lang de noord zijde breed omtrent zes en twintig 
treden, is ingemijnd bij Franciscus Helsen voor de som van zeven guldens tien stuivers. 

- Tweede koop naast den voorgaande getekend met één kap in het hout is ingemijnd bij 
Hendrick Henrot voor de som van zeven guldens. 

- Derde koop naast den tweeden getekend als voor is ingemijnd bij de voornoemde 
Franciscus Helsen voor de som van zeven guldens tien stuivers. 

- Vierde koop naast den derden getekend als voor, ingemijnd voor de som van acht guldens 
bij Hendrick Henrot. 

- Vijfde koop naast den vierden getekend als voor, achter het bleckhout, ingemijnd bij de 
gemelde Franciscus Helsen voor zeven guldens. 

- Zesde koop naast de vijfde getekend als voor is ingemijnd bij den voorzegde Franciscus 
Helsen voor acht guldens tien stuivers. 

- Zevende koop bestaande in twee honderd en zeven en twintig bleckboomen gestaan op  
“ den geert “ met den weecken onderslagh is ingemijnd bij den gemelde Franciscus 
Helsen voor de som van vijf en twintig guldens per honderd. 

 
Aldus publiekelijk verkocht ter presentie van Peeter De Schutter, Adriaen Hanegreefs en meer 
andere als getuigen deze 11 december 1758. 
 
Akte N° 34         27 december 1758 
 
Voorwaarde en condities volgend dewelke Jacobus Van Den Broeck bejaarde jongeman 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen een perceel weide gelegen in “ het 
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doodt broeck “ tot Hulshout, groot een dagmaal, de juiste maten onbegrepen wisselende tegen 
hetgeen van Jeroen Lembrechts Jan Frans (zoon?) en palende oost Hendrick Kerselaers, zuid 
de Nethe, west Adriaen Joossens en noord Bavo Witvrouwen, Adriaen Janssens en Peeter Dirickx 
en dat op condities en restricties na volgende: 
 
... De voornoemde broeckweijde wort vercocht voor vrij, zuijver ende onbelast behoudelijck met 
twelf mijten s’ jaers aen de abdije van Everbode den welcke den vercooper heeft geclaert tot den 
lesten verschenen termijn sonder meer … 
 
Op voorstaande condities heeft Sieur Joannes Baptista Van Den Broeck deze koop ingemijnd 
voor de som van honderd en twintig guldens courant stellende de verdieren tegen den handslag en 
bovendien tien extra ordinaire verdieren. Actum ter presentie van Joannes Baptista Borghstadt en 
Joannes Torfs als getuigen deze 5 december 1758. 
 
Op heden den 27 december 1758 de kaars met consent van koper en verkopers ontstoken zijnde 
heeft Josephus Van Eijnde nog een verdier gesteld scheidende daarmee uit voor deze reis en is 
dezelfde met den uitgang der brandende kaars koper gebleven, actum ter presentie van Adriaen 
Van Den Bruel en Petrus Van Den Bruel en meer andere getuigen. 
 
Akte N° 35         27 december 1758 
 
Voorwaarde en conditie volgens dewelke Petrus Van Den Bruel publiekelijk aan de meest 
biedende presenteerde te verkopen een kwantiteit hout hierna aan iedere koop te specifiëren en 
dat op de condities en restricties na volgende. 
 
... Item het hout staende op “ het bunderhoff “ is derde boom subject aen sijne excellentie den 
heere marquis van Westerlo ’t gene de coopers sullen moeten betaelen sonder corten aen de 
coopsomme. Item sullen de coopers de putte van hunne uijt te doene boomen moeten vullen ende 
bij dobbelen coste doen doen ... 
 
Eerste koop in “ de hofkens “ getekend numero 1. Drie appelaren, drie kerselaren een perelaar is 
ingemijnd voor de som van vier guldens bij Peeter Feninckx borg Adriaen Van Den Bruel. 
 
Tweede koop in “ het bunderhoff “ getekend nr. 2. Drie kerselaren, één appelaar met een eiken 
stronk. Ingemijnd voor de som van vijf guldens vijf stuivers bij Franciscus Lambrechts. 
 
Derde koop in “ het bunderhoff “ getekend nr. 3. Vijf essen bomen, drie kerselaars, drie stronken 
met een boomken. Ingemijnd voor de som van twee guldens bij Franciscus Nagels. 
 
Vierde koop in “ het bunderhoff ” getekend numero 4. Vijf kerselaars zeven? bomen, ingemijnd 
voor de som van drie guldens vijf stuivers bij Andries Van Dijck. 
 
Vijfde koop in” het bunderhoff “ getekend numero 5. Vier appelaars, twee kerselaars, twee eiken 
struiken is ingemijnd voor de som van vier guldens vijf stuivers bij den eerwaarde heer pastoor 
Dams. 
 
Zesde koop in “ het bunderhoff “ getekend numero 6, twee eiken bomen, is ingemijnd voor de 
som van acht guldens bij Jan Soeters (tekende als Jan Schoeters), borg Jan Veckemans. 
 
Zevende koop in “ het bunderhoff “ getekend numero 7 drie eiken bomen, ingemijnd voor de som 
van elf guldens bij den voornoemde Jan Soeters. 
 
Achtste koop in “ het bunderhoff “ getekend numero 8, drie eiken bomen, ingemijnd voor de som 
van elf guldens vijf stuivers bij Adriaen Vander Hoeven Itegem, borg Jan Schoeters. 
 
Negende koop in “ het bunderhoff “, drie eiken bomen, ingemijnd voor de som van negen guldens 
tien stuivers bij Peeter Van Hemelrijck, borg Anthoon Janssens. 
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Tiende koop in “ het bunderhoff “ getekend numero 10 een eiken boom, ingemijnd voor de som 
van negentien guldens vijf stuivers bij Peeter Van den Auwera Itegem, Adrianus Van Den Bruel 
borg? 
 
Elfde koop in “ het bunderhoff “, een eiken boom, ingemijnd voor de som van zeven guldens bij 
den eerwaarde heer pastoor Dams. 
 
Twaalfde koop in “ het bunderhoff “ een eiken boom, ingemijnd voor de som van zes guldens vijf 
stuivers bij Adriaen Van Den Bruel. 
 
Dertiende koop in “ het bunderhoff “ een eiken boom, ingemijnd voor de som van zes guldens 
vijftien stuivers bij Adriaen Van Den Bruel. 
 
Veertiende koop in “ het bunderhoff “, twee bomen een stronk, ingemijnd voor de som van zes 
guldens bij Jan Dirickx Heist op “ ’t Sonneschot “, borg Peeter Verhest. 
 
Vijftiende koop op “ het veldecken “, twee eiken bomen, ingemijnd voor de som van 
achttien guldens bij Peeter Van Hemelrijck Putte, borg als voor. Antonis Janssens 
 
Zestiende koop op “ het veldecken “, een eiken boom met een kerselaar, ingemijnd voor de 
som van negen guldens vijftien stuivers bij Anthoon Janssens Putte. 
 
Zeventiende koop op “ het kindervelt “ een eiken boom met een kerselaar. Ingemijnd voor de som 
van acht guldens bij Andries Van Dijck Hallaar. 
 
Achttiende koop in “ het gemijn broeck “, een eiken boom, is ingemijnd voor de som van zeven 
guldens bij Jan Selen (Celen) borg Peeter Feninckx. 
 
Negentiende koop op “ het kindere velt “ den “ dubbele cant “ genaamd bestaande in schaarhout 
is ingemijnd voor de som van negen guldens bij Franciscus Lambrechts Heist. 
 
Aldus publiekelijk verkocht ter presentie van Dilis Van Putte, Peeter Boeckx en meer andere als 
getuigen deze 27 december 1758. 
 
 
 
 
 
 
  



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 17 

 
 
 
 
 
 
Akte N° 1          4 januari 1759 
 
Voorwaarde en conditie volgens dewelke Adriaen Van Den Bruel uit kracht van onherroepelijke 
procuratie van datum 11 december 1758 gepasseerd voor mij notaris op hem verleden door 
Petrus Boeckx en Anna Maria Bruijndonckx gehuwden publiekelijk na voorgaande kerkgeboden 
aan de meestbiedende presenteerde te verkopen de nabeschreven goederen en dat op conditie 
en restricties navolgend. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... 
 
Eerste koop, een beemd genaamd “ den richeldonck “ gelegen in “ het gemijnbroeck “ tot 
Heultje onder Westerlo, groot honderd en achttien roeden salvo justo wezende leenroerig onder 
het leenhof van zijne excellentie den heer markies van Westerlo. Palende oost de Nethe, zuid en 
west de erfgenamen Peeter Bruijnseels en noord Jan Snijers. Den handslag is zes guldens. 
 
Op heden den 27ste december 1758 heeft op alle voorstaande condities na vele en langdurige 
roepen den handslag van den voorstaande koop aanvaard Joannes Franciscus Sneijers voor de 
som van honderd negentig guldens, stellende de verdieren tegen den handslag en bovendien twee 
extra ordinaire verdieren. Actum ter presentie van Joannes Van Leuffel en Joannes Sneijers en 
meer anderen als getuigen. Op heden den 4de januari 1759 de kaars met consent van koper en 
verkoper ontstoken zijnde is met den uitgang der brandende kaars den voornoemde Joannes 
Franciscus Sneijers koper gebleven. Actum ter presentie van den heer Joannes Van Den Sande 
secretaris van Westmeerbeek en Sr. Martinus Heijlen en meer anderen als getuigen. 
 
Tweed koop, een perceel hooiwas gelegen in” het belekens broeck “ aan “ den stippelbergh “ 
genaamd “ d’ege “ groot honderd vijf en twintig roeden de helft competerende aan Andries Van 
Kerckhoven. Palende oost de erfgenamen Peeter Verhoeven, zuid de erfgenamen De Vlieger, 
west Peeter Verbist en noord mij ondergeschreven notaris. Handslag zes guldens. 
 
Op heden den 27 december 1758 heeft op alle voorstaande condities na vele en lange roepen den 
handslag van de voorstaande koop aanvaard voor hem of voor zijn command Adriaen Andries 
Van Kerckhoven voor de som van twee en veertig guldens, stellende de verdieren tegen den 
handslag en bovendien nog zes verdieren, actum ter presentie van Joannes Sneijers en Joannes 
Van Leuffel en meer andere getuigen. Op heden den 4de januari 1759 de kaars met consent van 
koper en verkoper ontstoken zijnde heeft den heer Joannes Van Den Sande secretaris van 
Westmeerbeek nog een verdier gesteld en is daarmede met den uitgang der brandende kaars 
koper gebleven, actum ter presentie van Balthasar Franciscus Geps en Sr. Martinus Heijlen en 
meer anderen als getuigen. 
 
Akte N° 2          19 januari 1759 
 
Op heden den 19de januari compareerden voor mij openbaar notaris, present de ondergenoemde 
getuigen, Peeter Vleugels en Maria Vermeerbergen gehuwden en inwoners van Holcken 
gehucht van Westerlo, welke comparanten bekenden schuldig te wezen aan de erfgenamen van 
Jan Vanden Bruel, een som van honderd guldens mitsgaders aan Peeter Vanden Bruel een som 
van vijftig guldens alles in courant geld. 
 
Comparanten stelden voor speciale hypotheek zeker hun huis met hof en het land daaraan 
gelegen genaamd “ het binnenblock “ groot een zille salvo justo gelegen onder het gemelde 
Holcken gehucht van Westerlo. Palende oost Joannes Sneijers, zuid de Broeckstraete, west de 
straat tegens Adriaen Mertens land en noord de Heijstraete. 
 

Not. 6046: 1759 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen het gemelde Holcken gehucht van Westerlo, ter presentie 
van Adriaen en Jan Franciscus Mertens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3          19 januari 1759 

 
Voorwaarden en condities volgens dewelke de notaris Joannes Baptista Soeten uit kracht van 
mandaat en procuratie op hem verleden bij Juffrouw de weduwe J. J. Peeters publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen een kwantiteit schaarhout zo en gelijk hierna aan iedere 
koop zal wezen gespecifieerd en dat op de condities en restricties na volgende. Volgen de 
verkoopsvoorwaarden ... 
 
Eerste koop op den beemd “ de rijdt “ genaamd te beginnen van de palen van den heer van 
Wiekevorst waar den eerste inkap in het hout is ingekocht voor de som van 4 – 15 - 0 bij Joannes 
Baptista Ceuppens Hulshout, borg Joannes Van Den Broeck aldaar. 
 
Tweeden koop naast den eersten tot aan den tweeden kap in het hout, is gekocht voor de som van 
7 – 10 – 0 bij Hendrick Van Outsel Wiekevorst, borg Jan Van De Veken aldaar. 
 
Derde koop tot aan het einde van den kant, is gekocht voor de som van 6 – 5 – 0 bij Joannes 
Dockx Hulshout in de Haegstraat, borg Hendrick Soeten. 
 
Vierde koop langs jonker Cannaerts bos # met het afgesneden elsen plantsoen. De kopers zullen 
niet verder mogen kappen als het kapmes voor deze heeft gegaan en is gekocht voor de som van 
1- 10 – 0 bij Peeter Buts Wiekevorst, borg Jan Deckers. 
 
Vijfde koop op de grote heide naast het land genaamd “ peeter wouters lant “ tot aan het eerste 
mannegat en is gekocht voor de som van 2 - 5 – 0 bij Jan Deckers Wiekevorst, borg Franciscus 
Torfs aldaar. 
 
Zesde koop tot aan het land van Jan Verloo is gekocht voor de som van 3 – 10 – 0 bij Joannes 
Van De Veken Wiekevorst, borg Hendrick Van Outsel aldaar. 
 
Zevende koop op hetzelfde land “ de groote heijde “ genaamd en is gekocht voor de som van 5 – 
15 – 0 bij Lambertus Bouré Wiekevorst, borg Jan Deckers aldaar. 
 
Achtste koop op “ de cleijnheijde “ naast “ de goorheijde “ te beginnen naast de erve van den 
meijer van Wiekevorst tot aan den eerste kap in het hout is gekocht voor de som van 3 – 0 – 0 bij 
Jan Van Den Broeck Hulshout, borg Joannes Ceuppens aldaar. 
 
Negende koop naast den tweede kap in het hout den koper van deze koop zal eens gelijk 25 
legheijsers? moeten laten staan ter plaatse dezelfde meest nodig zijn en is gekocht voor de som 
van 3 – 15 – 0 bij Joannes Peeters Wiekevorst, borg Joannes Verlo (Van Looij) 
 
Tiende koop op hetzelfde land naast de straat tot aan het mennegat, is gekocht voor de som van 
4- 10 – 0 bij Henricus Soeten Bruggeneijnde, borg Joannes Dockx Hulshout voor deze en 
volgende kopen. 
 
Elfde koop ook langs de straat tot aan de kerk, is ingemijnd voor de som van 6 – 0 – 0 bij 
Henricus Soeten molder tot Bruggeneijnde. 
 
Twaalfde koop naast “ de wittegracht “ tot aan het huis van den meijer van Wiekevorst is gekocht 
voor de som van 4 – 10 – 0 bij den voorschreven Henricus Soeten . 
 
Aldus publiekelijk verkocht deze 19de januari 1759 ter presentie van Diel Dewegh, Joannes Verlooij 
en meer anderen als getuigen. 
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Ontvangen bij de ondergetekende van wege den notaris J. B. Soeten de som van drie en vijftig 
guldens vijf stuivers courant in voldoening der voorstaande condities. Actum deze 12 juli 1759. De 
weduwe van J. J. Peeters. 
 
Akte N° 4          28 januari 1759 

 
Voorwaarden en condities dewelke den heer Bosquet Raad en Surintendent van zijne Excellentie 
den heer markies van Westerlo als administrateur der goederen van den Heer Baron van “ de 
Quaijbeeck “ publiekelijk aan de meest biedende presenteerde te verkopen zekere kwantiteit rus. 
 

- Eerste koop, Jesper De Rijdt Oosterwijk voor 3 – 2 - 0, borg Jan De Rijck Betekom 
- Tweede koop Adriaen Robrechts Betekom voor de som van 2 – 9 – 0, borg Michiel 

Verstappen Ramsel. 
- Derde koop, dezelfde voor 2 – 4 – 0 dezelfde borg. 
- Vierde koop, Peeter Dierickx Ramsel, borg Matheus Van De Bosch. 
- Vijfde koop, dezelfde koper en dezelfde borg. 
- Zesde koop Jan Seijmens Oosterwijk voor 1 – 3 – 0 borg Jan Van Roosbroeck. 
- Zevende koop dezelfde en dezelfde borg voor 1 – 1 – 0 
- Achtste koop dezelfde en dezelfde borg voor 1 – 1 – 0 
- Negende koop Jan Vervaeren, voor 1 – 1 – 0 
- Tiende koop Andries Van Dijck, voor 1 – 1 – 0 
- Elfde koop Franciscus Van Opstal Ramsel voor 0 – 1 8 – 0 
- ... 
- 28ste transport, Cornelius Huijsmans, borg Jan Caes . 
- 29ste Mattheus Van Den Bosch, borg Peeter Dirickx. 
- 30ste Mattheus van Den Bosch, dezelfde 
- 31ste Joannes Van Roosbroeck. 
- 32ste Jan Storms Ramsel, borg Machiel Verstrepen. 
- 33ste Catharina Jacobs Ramsel, borg Peeter Wuijts. 
- 34ste Jan Robrechts. 
- 35ste Jan Caes Ramsel, borg Cornelis Huijsmans. 
- 36ste Peeter De Leest Oosterwijk, borg Norbert De Leest (Van De Leest) 
- 37ste Jan Seijmens Oosterwijk 
- 38ste Joannes Van Roosbroeck 
- 39ste Joannes Seijmens Jochemssone Ramsel, borg Jan Storms  
- 40ste Adriaen Van Bunnebeeck, borg Cornelis Thilemans 
- 41ste Michiel Verstrepen, borg Cornelis Thilemans 

 
Aldus publiekelijk verkocht ter presentie van Joannes Thiels, Peeter Peeters schepenen van 
Herselt en meer anderen als getuigen deze 28 juni 1759. 
 
Akte N° 5          6 februari 1759 
 
Op heden den 6de februari compareerde voor mij notaris present van de ondergenoemde getuigen, 
Adam Van Rompaeij inwoner alhier, welke comparant te kennen gaf hoe dat Maria Van 
Rompaeij zijn dochter in huwelijk met Cornelis Steenot op den 3de april 1753 ter rente had 
ontvangen en opgenomen vanwege Peeter Gijsels en Joannes Van de Venne beide in kwaliteit 
van wettige geëede voogden over de twee minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen 
Franciscus Gijsels daar moeder af was Maria Van De Venne, een som van drie honderd guldens 
courant geld.  
 
Volgens de akte daarvan gepasseerd voorschreven voor C. Adriani secretaris tot Heist en mits de 
panden in dezelfde akte van obligatie tot hypotheek beloofd alsnu publiekelijk zijn verkocht, zo is 
het dat hij comparant tot meerdere assurantie voor het voornoemde kapitaal van driehonderd 
guldens courant bij en mits deze is stellende een andere hypotheek van zeker zijn huis en hof met 
omtrent een half bunder land daaraan gelegen, gelegen en gestaan binnen Busschot onder Heist. 
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Palende oost en zuid S’heeren straat, west de erfgenamen van Jan Van Rompaeij en noord Peeter 
Verloo. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Joannes Dockx en Peeter Sannen 
als getuigen. 
 
Akte N° 6          7 februari 1759 
 
Voorwaarden en condities volgens dewelke Maria Douwen, weduwe van wijlen Joannes 
Franciscus Boeckx in zijn leven meijer tot Hulshout met oproepen, publiekelijk presenteerde te 
verkopen alle haafelijke en meubilaire effecten ten sterfhuize bevonden en dat op de condities en 
restricties hier na volgende: 
 
... Item sullen coopers van iederen gulden hunder cooppeningen voor ongelt moeten betaelen 
eenen stuijver van vijfthien stuivers drij oorden van thien stuijvers een oort ende voor dringelt van 
het peert eenen pattacon ende van het veulen eenen halven pattacon van iedere koij een 
schellinck ende van een rundt oft calf eenen blanck alles sonder corten aen de cooppeningen … 
 
Kopers waren o.a.: Joannes B. Soeten, Adriaen Van Den Bruel, Catharina Van Der Auwera, Jan 
Bruijndonckx, Jan Gielens, Joannes Baptist Gijsels Morkhoven, Jan Geens Heist, Jan Smets, 
Franciscus Janssens, Peeter Huijbrechts, Peeter Maes, Franciscus Peeters, Jan Baptist 
Verborgstaet, Hendrick Rubbens, Jan Vanden Broeck Heist, Christiaen Van Genechten, Jan 
Baptist Wuijten, Peeter Van Mensel, Hendrick Geens Peeter Vertommen, Franciscus De Swert, 
Peeter Van Calster, Jan Vranckx, Peeter Van Passel, Jan Nuijts van Balder, Peeter Huijskens, 
Carel Verhost, Adriaen Haper, Jan Hendrickx, Peeter Robrechts, Adriaen Meurs, Jan Dockx, Jan 
Andries Verbruggen, Adriaen De Rijdt, Jan Baptist Soeten brandewijnvat, Jan Gielens een vat Jan 
Govaerts, Joannes Baptist Soeten een brouwaecker, koperen ketel Adriaen Vanden Bruel, gieter 
en pollepel aan Barbara Boeckx, Egidius Rijmenants, koeketel gekocht door Gommer Pauwels, 
borg Franciscus Pauwels, Joanna Boeckx, Jan Geens, Jan Selen Adriaen Vaes, brandewijn riek 
Jan Vekemans, Peeter Bruijnseels, Andries Seijmens, Franciscus Vanden Bruel, Jan Janssens, 
Jan Govaerts, Jan Vande Velde, Gommer Feninckx, Franciscus Torfs, Adriaen Bogaerts, Anna 
Hanegreefs. 
 
In den stal: de grijze koe Hendrick Soeten voor 32 guldens, een rode koe Joannes Verloo voor 
28 guldens, een rode koe Peeter Simons tot Itegem voor 28 guldens borg Peeter De Winter 
aldaar, en rode koe Ambroos Verlinden van Itegem voor 36 guldens borg Jan Selen (Celen), een 
hoppel koe Gommarus Van Dijck van Busschot voor 32 guldens en 5 stuivers borg Ferdinant 
Van Outsel, een rode koe verkocht aan Hendrick Geens Bruggeneijnde voor 31 guldens 5 
stuivers borg Jan Geens, een rund aan Peeter Marien Bernum voor 10 guldens 10 stuivers borg 
Jan Marien, het paard verkocht aan Joseph Solderslagh van Balder voor 103 guldens borg Jan 
Van Dijck, Franciscus Wens en Peeter Brabants kochten elk een zadel, Peeter Dockx de zweep, 
Jan Francisus Lembrechts, Gommer Verhaegen de hoge kar borg Adriaen Vervoort, Jan 
Hendrickx een ploeg, Jan Franciscus Hens, Franciscus Van Asbroeck, Christiaen Prims, Jan 
Baptist Soeten een mostaert molen, Adriaen Hapers, Peeter Deckers, Peeter Dewegh, Gijsbrecht 
Boeckx, Diel Dens de slijpsteen, Peeter Van Den Broeck Heist op de achterheijde, borg Peeter De 
Wegh kocht een hoop assen, Diel Van Putte kocht potatens, Jan Gielens, Joseph Van Tongerloo, 
Franciscus Menten, Jan Marien, Jan Vervoort van Itegem kocht hooi, Jan Ceuppens, Jan De 
Meuter, Egidius Rijmenants kocht een muijseval, Peeter Vertommen … 
 
Aldus publiekelijk verkocht ter presentie van Peeter Van Mensel, Adriaen Boeckx en meer anderen 
als getuigen deze 7 februari 1759 . 
 
Ontvangen bij den ondergeschreven het gereed geld met het ongeld geprovenieerd van den 
voorstaande verkochte meubilaire effecten. Actum ut ante Adrianus Van Den Bruel 822 – 4 – 0. 
Den gehele ontvangst met het ongeld in het geheel ter som van 1491 – 6 – 3 van alle 
condities 
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Akte N° 7          8 februari 1759 

 
Voorwaarden en condities volgens dewelke den eerwaarde heer F. C. Daems pastoor van 
Hulshout publiekelijk aan den meestbiedende presenteerde te verkopen een kwantiteit van 
elzen als eiken schaarhout, zo en gelijk hierna aan iedere koop zal wezen gespecifieerd en 
dat op de condities en restricties na volgende: 
 
Eerste koop op het eerste personaet gelijk dezelfde zijn afgetekend met een kuil in den grond te 
beginnen langs den kant van Heijst en te eindigen aan het jonck elsen hout bestaande in twee 
gewenten, is aangekocht voor de som van zes guldens bij Peeter Van Roij Bruggeneijnde, borg 
Joannes Marien Hulshout. 
 
Tweede koop naast den eersten bestaande in twee gewenten als voor is ingekocht voor de 
som van ... (leeg) bij den heer verkoper. 
 
Derde koop naast den tweeden bestaande als voor is ingekocht voor de som van twee 
Guldens en tien stuivers bij Jan Gielens Bruggeneijnde. 
 
Vierden koop naast den derden staande als voor is ingekocht voor de som van ... (leeg), bij ... 
(leeg). Verdere vermeldingen vanaf koop 5 tot en met 8 zijn alzo niet ingevuld of mogelijk niet 
verkocht. 
 
Negende koop op “ het achterste personaet “ te beginnen langs het westen naar het 
oosten en noordwaarts eindigende aan het eikenhout met een kleine riool gesepareerd den 
heer verkoper reserveerde deze koop aan zich zelve. 
 
Tiende koop naast den negende getekend met een kuil in de grond en verder gelijk het hout 
wederzijds afgebroken is eens gelijk te eindigen aan de riool daar het eiken hout begint is 
ingekocht voor de som van ... (leeg) bij …(leeg). 
 
Nota: tot en met 16de koop blijkt geen hout verkocht te zijn … 
 
Zeventiende koop bestaande in het eiken schaarhout staande op den kant van de straat 
langs Heist mits de opgesleunde eikels te laten opgaan voor struiken en is ingemijnd voor de som 
van zes guldens bij Jan Ceuppens tot Hulshout, borg Joannes Verbist Hulshout . 
 
Achttiende koop bestaande in het schaarhout staande op den dwarse kant langs het vorige, 
mits kopers moeten laten staan de opgesleunde rijsers gepredestineerd tot struiken en is 
ingemijnd voor de som van 5 guldens bij den voorzegde Jan Ceuppens met borg Jan Verbist. 
 
Aldus publiekelijk verkocht ter presentie van Diel Van Put, Jan Verbist en meer anderen als 
getuigen. 
 
Akte N° 8          9 februari 1759 

 
Op heden den 9de februari compareerde voor mij notaris ter presentie van de ondergenoemde 
getuigen Joannes Franciscus Heijlen bejaarde jongeman, inwoner van Bruggeneijnde gehucht 
onder Heist ter ene, Joannes Cornelius Geens ook bejaarde jongeman en inwoner van Busschot 
onder Heist ter andere welke eerste comparant verklaarde aan den tweeden alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende bij en mits deze te verhuren zeker zijn huis, hof, stallingen 
schuur en alle verdere ap- en dependentiën van dien, gestaan en gelegen binnen hetzelfde 
Bruggeneijnde met nog vijf bunders land en de helft van een beemd genaamd “ de voorste 
vleeschouw “ laatst in huur geweest bij Franciscus Janssens en aan den huurder genoegzaam 
bekend en dat voor een tijd van zes jaar en om en mits een som van vijftig guldens voor voorlijf en 
achttien veertelen koren jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van 
Adriaen Boeckx en Peeter Lembrechts als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 9          10 februari 1759 
 
Op heden den 10de februari compareerde voor mij openbaar notaris en de getuigen nagenoemd 
Anna Elisabeth Boeckx bijgestaan en geautoriseerd van mij notaris als man en momboir der 
zelfde comparante, dewelke beneffens mij verklaarde mits deze ontvangen te hebben van wege 
Juffrouw Maria Francisca Dehaux weduwe van wijlen den heer Bosquet een som van 
drieduizend guldens courant geld, belovende hiervoor intrest te betalen van honderd en twintig 
guldens jaarlijks in geld met belofte van altijd des aanzochts zijnde ten contentemente van de 
voornoemde juffrouw renthefster voor het voorzegde kapitaal van drieduizend guldens courant te 
zullen stellen goede en sufficiënte hypotheek constituerende tot meerdere vastigheid 
onherroepelijk … en stelde tot onderhoud van hetgeen voorschreven hunne respectievelijk 
personen en goederen, present en toekomende. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter 
presentie van Henricus Soeten en Adriaen Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
In de marge: Her kapitaal van drieduizend guldens courant in deze acte van constitutie gemeld 

is gedood en gecasseerd ingevolge zekere akte van cassatie gepasseerd voor 
den notaris J. Fr. Oniaerts, present J. P. Wuijts en Godefridus Mart. Verellen als 
getuigen, in dato 17 mei 1791 uit kracht van vier kwitanties van remboursement 
met ratificatie en consent tot de cassatie respectievelijk de dato 30 januari en 18 
mei 1764, 1 februari 1765, 19 oktober 1770 en 6 juni 1771. 

 
Inliggende akte: 
Copije 3 der acte van cassatie van’t voorgedescribeert capitael van drij duisent guldens courant 
van welke copije den inhoud luid als volgt: 
 
Acte van cassatie eener capitael van drij duizent guldens Brabants courant geld, gestaen 
hebbende ten profijte van juffrouw weduwe B. Bosquet en tot last van wijlent den heer secretaris 
Jan Baptist Soeten, ingevolge de acte van constitutie voor hem in qualiteit van notaris gepasseert 
present getuijgen in dato 10 februari 1700 negen en vijftig . 
 
Op heden den 17 maij 1700 een en negentig voor mij J. Fr. Oniaerts, openbaer notaris bij den 
Souvereinen raed van Brabant geadmitteert binnen het dorp Oolen residerende, present de 
getuijgen naergeneoemd is gecompareert Mr. P. M. Soeten secretaris van hetzelfde dorp, 
vertoonden aen mij notaris en de naerbeschreven getuijgen in originalibus vier quittancien van 
remboursement met ratificatie en consent tot de cassatie … etc. 
 
Lager stond de ondergetekenden van deze approberen en aggregeren bij deze zulke kwitantie als 
de heer J. Fr. Bosquet hun broer op 19 oktober 1770 aan Joannes Bapt. Soeten heeft verleden 
over het remboursement van een kapitaal van zeshonderd guldens courant als restant van een 
kapitaal van drieduizend guldens, consenteerde mits deze in de cassatie daar en alzo. Actum 
Westerlo deze zesde juni 1771. Was ondertekend F. J. Bosquet en J. F. Bosquet. 
 
En vermits er gedragen is consent tot de cassatie van het kapitaal in het witte dezer gemeld, 
word hetzelfde uit kracht van dit consent gedood en gecasseerd . 
 
Actum binnen Olen ten dage, maand en jaar voorschreven, ter presentie van Godefridus Verellen 
en J. F. Wuijts getuigen hiertoe aanzocht, beiden ook sprekende en schrijvende de Fransche taal, 
was ondertekend P. M. Soeten met paraaf 1791. 
 
Akte N° 10          14 februari 1759 

 
Op heden den 14de februari compareerde voor mij openbaar notaris ter presentie van de getuigen 
ondergenoemd Joannes Cornelis Josephus Geens inwoner van Busschot resort van Heijst, 
welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Joannes Baptista Marien als schepen, 
Joannes Verbist en Adriaen Van Den Bruel als bedezetters des dorps en Heerlijkheid van 

 
3 Bewerking J. Laenen: Olens notariaat Jan Franciscus Oniaerts, Deel VI, pag. 154. 
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Hulshout als provisors der fundatie van de Cappelanie van hetzelfde Hulshout, een som van twee 
honderd guldens courant. 
 
Comparant stelde tot pand en speciale hypotheek zeker half bunder land gelegen onder 
Bruggeneijnde gehucht van Heist. Palende oost “ het struijcken “, zuid Joannes Verbist, west de 
erfgenamen Hendrick Tubbeckx en noord Joannes Vervoort wezende vrij goed. Item nog een 
beemdeken hooiwas gelegen aan “ den loijdijck “ onder Heist genaamd “ den lauterman “ groot 
omtrent tweehonderd roeden. Palende oost Adriaen Boeckx, zuid Franciscus Janssens, west “ den 
loijdijck “ en noord Hendrick Verbocht, wezende ook vrij zuiver en onbelast behoudens de 
leenroerigheid onder het Hof van Zelre. 
 
Mede comparerende Anna Volders weduwe wijlen Joannes Geens, des comparants moeder, 
welke bekende ingevolge de scheiding en deling aangegaan tussen den voorzegde comparant in 
dato 24 december 1754 gepasseerd voor den notaris J. F. Verlooij residerende tot Busschot in 
de gemelde goederen tot hypotheek aan haar stelde en gereserveerd de touchte tot haar te 
behouden gedurende haar leven alsook het liber gevolg van ingevolge zij het nodig mocht hebben 
deze te mogen lichten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Diel Van Put en Franciscus 
Janssens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 11          14 februari 1759 
 
Op heden den 14de februari compareerde voor mij Joannes Baptista Soeten openbaar notaris ter 
presentie van de getuigen ondergenoemd, Augustinus Joannes Verheijen inwoner van 
Noorderwijk ter ene Martinus Daems en Anna Theresia S’Jongers zijn huisvrouw ter andere, 
welke eerste comparant verklaarde aan den tweede present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker zijn huis en hof met de verdere ap- en dependentiën gestaan en gelegen 
binnen het gemelde dorp van Noorderwijk in de Plaetse aldaar. Palende ter ene aan de S’Heeren 
straat ter tweede en de verhuurder ter derde en ter vierde.  
 
Laatst in huur geweest bij Martinus Wouters en aan de huurders genoegzaam bekend zo zij 
verklaarden, en dat voor een termijn van vier en twintig jaren, in den verstande nochtans dat in 
geval den verhuurder of na zijn aflijvigheid zijn huisvrouw het voornoemde huis beliefde zelf te 
gaan bewonen dat in dat geval en anders niet de huur alle drie jaren zal expireren en is deze huur 
geschied om en mits een som van zestien guldens jaarlijks. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ter presentie van Joannes Heijlen en Henricus 
Boulange als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 12          20 februari 1759 
 
Op heden den 20ste februari compareerde voor mij openbaar notaris ter presentie van de 
ondergenoemde getuigen Adrianus Van Den Bruel ter zijne nabestaanden machtig gemaakt bij 
Maria Douwen weduwe van wijlen Joannes Franciscus Boeckx in zijn leven meijer van Hulshout 
ter ene zijde en Franciscus Janssens en Joanna Catharina Boeckx gehuwden ter andere zijde. 
 
Welke eerste comparant verklaarde aan den tweede present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker huis, schuur, stallingen, brouwerij met de verdere ap- en dependentiën 
van dien, gestaan binnen het dorp van Hulshout “ den witten leeuw “ genaamd aan den huurder 
genoegzaam bekend zo hij verklaarde en dat voor een termijn van zes consentieve jaren en 
verklaarde de nabeschreven te accepteren met nog de kwantiteit van drie bunders land met nog 
omtrent elf zillen zowel weide als hooiwas en is deze huur geschied om en mits een som van 
zeven en tachtig guldens jaarlijks voor voorlijf en achttien veertelen koren Mechelse maat 
 

- Dat de huerders sullen mogen corten het wegh-, meet- ende tolgeldt. 
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- Dat de huerders te half meert eerstcomende sullen aenveerden een pareel landt groot 
omtrent onderhalfsille genaempt “ het voorsten huijsvelt “ . 

- Item een stuck landt genaempt “ den bremdriesch “ 
- Item alnoch een stuck landt genaempt “ den eijckmortel “ 
- Ende het resterende landt te half oist desen jaere 1759 behoudens een parceel landt  

“ de sogge “ genaempt ’t gene de huerders maer sullen aenveerden te Bamisse 
eertscomende … 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Franciscus Van Asbroeck en 
Christiaen van Genechten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13          14 maart 1759 
 
Op heden den 14de maart compareerden voor mij openbaar notaris present de getuigen 
ondergenoemd, Maria Catharina Vereijcken bijgestaan en geautoriseerd van Bavo Witvrouwen 
haar man, inwoners van Hulshout, welke comparanten verklaarden bij en mits deze zeker perceel 
beemd gelegen te Hulshout in “ het doodtbroeck “ en zes dagmalen groot te verkopen aan en ten 
behoeve van Peeter Dillen bejaarde jongeman en deze koop accepterende.  
 
Palende deze zes zillen oost Joannes Verbist en de erfgenamen Peeter Peeters, zuid de Laecke, 
west Adriaen Van De Bruel cum suis en is deze voorstaande cessie geschied om en mits een som 
van honderd guldens courant. Perceel verkocht voor zuiver en vrij behoudens met een oord chijns 
aan de abdij van Averbode. Dit perceel beemd aan de comparante competerende bij scheiding 
en deling uit hoofde van haar ouders gepasseerd voor den notaris Wittinckx tot Heist omtrent ten 
jaar 1744. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Joannes Vervoort borgemeester van Hulshout en 
Adriaenus Van Den Bruel bedesetters als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14          14 maart 1759 

 
Voorwaarden en condities volgens dewelke Maria Douwen weduwe van wijlen Joannes 
Franciscus Boeckx in zijn leven meijer van Hulshout publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerden te verkopen een kwantiteit van stro, haver en verdere effecten ten sterfhuize van 
haar voornoemde man alsnog te bevinden. 
 

- Vooreerst het kaf gelijk hetzelfde in de schuur gesepareerd is, een hoop langs den hof 
gekocht voor 13 - 2 bij Peeter Hanegreefs.  

- Tweede hoop kaf, gekocht voor 14 stuivers bij Hendrick Janssens. 
- Derde hoop kaf, gekocht voor de som van 13 stuivers bij Franciscus Torfs. 
- Vierde koop kaf, gekocht voor de som van 14 stuivers bij Jan Gielens. 
- Vijfde koop kaf, gekocht voor de som van 14 stuivers bij Franciscus Vermeulen. 
- Zesde koop kaf, gekocht voor de som van 14 stuivers bij Adriaen Van Dijck 

Hendrickxsone. 
- Zevende koop, gekocht voor de som van 13 stuivers bij Franciscus Van Den Bruel. 

 
Het stro in de schuur met zes mandelen: 
 

- Eerst koop ruggenstro is ingekocht voor 16 en een halve stuiver bij de weduwe 
Lembrecht Vaes borg Hendrick Janssens. 

- Tweede koop ruggenstro is ingekocht voor de som van 16 stuivers 2 oord bij Adriaen 
Van De Wijer. 

- Den derde koop ruggenstro is ingekocht voor de som van 15 stuivers bij Jan Vervoort 
Itegem. 

- Den vierde koop ruggenstro ingemijnd voor de som van 15 stuivers 2 oord bij Diel van 
Put borg Jan Geens. 
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- Vijfde koop ruggenstro ingekocht per mande voor de som van 15 stuivers 2 oord bij 
Peeter Van Den Broeck, Heijst. 

- Zevende koop ruggenstro is ingekocht voor de som van 15 stuivers bij Hendrick Van 
Vlasselaer Busschot. 

- Achtste koop ruggenstro is ingekocht per mandel voor de som van 15 stuivers twee 
oord bij den voornoemde Peeter Van Den Broeck. 

- Negende koop ruggenstro is ingekocht per mandel voor de som van 15 stuivers bij den 
voornoemde Peeter Van Vlasselaer. 

- Tiende koop ruggenstro is ingekocht per mandel voor de som van 15 stuivers bij 
Cornelis Van Mensel Heijst. 

- Elfde koop ruggenstro zes mandel is ingekocht per mandel voor de som van 15 stuivers 
bij Jan Vervoort Itegem, borg Peeter Peeters Hulshout. 

- Twaalfde koop ruggenstro is ingemijnd voor de som van 15 stuivers bij den 
voornoemde Hendrick Van Vlasselaer, borg Gesper De Reijdt. 

- Dertiende koop ruggenstro is ingemijnd per mandel voor de som van 15 stuivers bij 
Cornelis Van Mensel Heijst. 

- Veertiende koop het restant van het ruggenstro is ingekocht per mandel voor de som 
van 15 stuivers 2 oord bij den voornoemde Cornelis Van Mensel; borg Peeter Van 
Mensel Hulshout . 

- Vijftiende koop ruggenstro bestaande in broeckbusselen is ingekocht per mandel voor 
de som van 12 stuivers bij Jan Geens. 

 
Het haeverstroot in dezelfde schuur met zes mandelen in iedere koop: 
 

- is ingekocht per mandel voor de som van 11 stuivers 2 oord bij Gommarus Van 
Santvoort Heijst, borg Hendrick Heijlen. 

- Tweede koop havere stroo, is ingekocht per mandel voor de som van 11 stuivers 2 
oorden bij Jan Gielens, borg de weduwe Adriaen Douwen. 

- Derde koop haverenstroo is in gekocht per mandel voor de som van 9 stuivers bij 
Peeter Hanegreefs. 

- Vierde koop haverenstroo bestaande in ’t restant is ingekocht per mandel voor de som 
van 9 stuivers bij Hendrick Janssens. 

 
De winde in de schuur is ingekocht voor de som van 3 guldens 11 stuivers bij Adriaen Van Den 
Bruel. Het meuken is ingekocht voor de som van 15 stuivers 2 oord bij Jan Geens. De strengen 
ingekocht bij Jan Marien voor 6 stuivers 2 oord. Half tonne voor 4 stuivers 4 stuivers bij Peeter 
Van Rooij. Een tonne is ingekocht voor de somme van 8 stuivers bij Adriaen Van Den Bruel. 
Eene sift voor 2 stuivers ingekocht bij Franciscus Van Asbroeck. 2 sackken ingekocht bij Peeter 
Hanegreefs, Hendrick Soeten en Hendrick Nuijts. Een sift gekocht door Elisabeth De Coster 
voor 8 stuivers. Hooimanden gekocht door Franciscus Janssens. 
 
De haver zes veertelen in iedere koop: 
 

- is ingekocht per verteel voor de som van 1 gulden en 4 stuivers bij Jan Dirickx op ’t 
Sonneschot tot Heijst, borg Peeter Verloo aldaar. (Peeter Franciscus Verloij). 

- Tweede koop haver is ingekocht per veertel bij dezelfde met dezelfde borg. 
- Derde koop haver is ingekocht per veertel bij Adriaen Hapers Hulshout borg Hendrick 

Verborght. 
- Vierde koop haver is ingekocht per veertel bij den voornoemde Jan Dirickx, borg 

Peeter Verloo 
- Vijfde koop haver bestaande in het restant is ingekocht bij den voornoemde Jan 

Dirickx borg als voor. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van Bavo Witvrouwen en Diel Van Put en 
meer anderen. 
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Akte N° 15          20 maart 1759 

 
Op heden den 20ste maart compareerde voor mij openbaar notaris ter presentie van de onder 
genoemde getuigen, Sr. Joannes Franciscus Verstraeten als geautoriseerde van zijn vader ter 
ene zijde en Joannes Baptista Corten inwoner van Langdorp ter andere zijde.  
 
Welke eerste comparant verklaarde aan den tweede present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker drie stukken land, te weten de helft van een stuk land genaamd “ het 
groot velt “ waarvan de wederhelft is competerende aan Adriaen Corten. Item een stuk land 
genaamd “ het cleijnveldeken “. Item alnog een stuk land genaamd “ het poelvelt “ groot te 
samen elf dagmalen onbegrepen de juiste maten, gelegen onder Langdorp omtrent “ den 
dorebergh “ en dat voor een tijd en termijn van achttien consentieve jaren om en daarvoor te 
leveren ten woonhuize van den verhuurder de kwantiteit van tien veertelen koren Mechelse maat 
en drie veertelen boekweit alsook nog een veertel gerst met Artschotse somermaete goed en 
leverbaar wel gezuiverd. 
 
Item en sal den huerder in de canten der selve landen niet vermogen te hacken ten waere in de 
selve wilde schieten een redelijke quantitieijt aerde tot conservatie van het hout. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt ter presentie van Sr. Michiel Heijlen en Adrianus 
Hubertus Thiels als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 16          21 maart 1759 
 
Op heden den 21ste maart compareerden voor mij openbaar notaris en de ondergenoemde 
getuigen, Joannes Ridts en Anna Maria Van Den Broeck gehuwden en inwoners van Hulshout, 
welke comparanten te kennen zijn gevende dat Maria Van Outsel weduwe van wijlen Peeter Van 
Roij ter rente had gelicht vanwege de provisors des H. Geesttafel van Hulshout een som van 
honderd vijf en twintig guldens wisselgeld volgens de obligatie daarvan zijnde gepasseerd voor 
den notaris J. Mangelschots in dato 12 maart 1696.  
 
Op welke obligatie de helft van de voorzegde obligatie is gekweten en gecasseerd en verklaarden 
de voorgenoemde comparanten nog verder dat zij met de consoorten van de voornoemde Maria 
Van Outsel erfgenamen zijn geweest en van dezelfde nabestaanden te zijn gedesinteresseerd en 
gegarandeerd en ten dien zake dezelfde obligatie van twee en zestig guldens tien stuivers 
wisselgeld, als wezende het restant van de voornoemde obligatie van honderd vijf en twintig 
guldens wisselgeld te nemen tot hun eigen privatieven en respectieve last en daar voor jaarlijks 
intrest te betalen. Comparanten stelden hiervoor tot pand en speciale hypotheek zeker stuk land, 
groot omtrent een half bunder gelegen onder Hulshout. Palende oost de Cathelijne straat, zuid 
dezelfde straat, west Jan Ridts en Adriaen Peeters en noord Joannes Verbist. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Sieur Joannes Vranckx en 
Joannes Vervoort als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 17          21 maart 1759 

 
Op heden den 21ste maart compareerde voor mij openbaar notaris present de ondergenoemde 
getuigen Joannes Janssens inwoner van Hulshout, welke comparant te kennen is gevende hoe 
dat Maria Peeters zijn moeder in dato 3 december 1744 ter rente had gelicht vanwege de 
provisors van de H. Geest Tafel van Hulshout een som van honderd guldens courant ingevolge 
de manuele obligatie daarvan zijnde. Welke obligatie de comparant verklaarde tot ontlasting van 
zijn moeder tot zijn eigen privatieve last te nemen en daarvoor jaarlijks intrest te betalen. 
 
Comparant stelde hiervoor tot pand en speciale hypotheek, zeker stuk land genaamd “ de heijde “ 
groot omtrent een bunder gelegen onder Hulshout. Palende oost de weduwe Lembert Vaes, zuid 
de kerk van alhier, west Joannes Van De Broeck en noord Joannes Ridts nomine uxoris. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Sieur Joannes Vranckx en 
Joannes Ridts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 19          22 maart 1759 

 
In den naeme ons heere amen, 
 
Zij kennelijke en één iegelijk dat op heden den 22 maart voor mij Joannes Baptista Soeten 
openbaar notaris binnen de heerlijkheid van Herselt residerende ter presentie van de 
ondergenoemde getuigen, compareerden den eerzame Peeter Douwen en Maria De Winter 
gehuwden en inwoners van Westerlo onder het gehucht van Damseijnde, den eerste comparant 
liggende ziek te bed en de tweede comparant gezond van lichaam, met ons gaande en staande. 
 

- Welke comparanten bij deze te disponeren uit vrije wil en recommanderende zij 
testateurs vooreerst dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met 
een behoorlijke uitvaart naar staat en conditie.  
 

- Dispositie van hun erfelijke goederen verklaarden zij te geven, te laten en te maken de 
touchte aan den langstlevende van hun beiden en den eigendom van dezelfde 
goederen aan hun respectieve kinderen ieder gelijk zonder prerogatief van sex. 
Dispositie van hun haafelijke goederen, acties en kredieten, goud zilver gemunt en 
ongemunt en alle verdere haafelijke meubilaire effecten hetzij van beesten of anderen 
geen gereserveerd dan alleen de ongegoede gronden en erven hebben zij gegeven 
aan de langstlevende van hun beiden mits deze gehouden en geobligeerd zal wezen 
aan ieder van hun zes kinderen komende tot staat hetzij geestelijke of wereldlijk voor 
een uitkoop te moeten geven een som van zeventig guldens courant geld eens. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Daemseijnde gehucht onder Westerlo ten woonhuize der 
testateurs ter presentie van Peeter Diels en Peeter Dils den jongen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20          4 april 1759 
 
Op heden den 4de april compareerde voor mij openbaar notaris present de ondergenoemde 
getuigen Adrianus Van Den Bruel inwoner van Hulshout geautoriseerd van Petrus Van Den 
Bruel zijn broer zo hij verklaarde en voor zoveel nood hem sterk makende ter ene en Franciscus 
Van Den Bruel inwoner van Bruggeneijnde gehucht onder Heijst ter andere.  
 
Welke eerste comparant verklaarde aan den tweeden present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker perceel land gelegen onder Hulshout, groot drie bunders, mitsgaders 
alsnog een beemd gelegen onder Bruggeneinde, genaamd “ het bruggeneijnts eussel “ groot 
omtrent drie dagmalen, alles aan den huurder genoegzaam bekend en dat voor en tijd van zes 
jaar. Dezelfde huur te weten van het perceel genaamd “ den vuender hoff “ groot omtrent een half 
bunder met nog een dagmaal op “ het voorste huendere velt “ en het restant. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Vercammen en 
Franciscus Janssens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 21          7 april 1759 

 
In den naeme ons heere amen 
 
Bij den inhoud van dit tegenwoordig openbaar instrument zij kennelijk en een iegelijk die dit 
openbaar instrument van testament zullen zien of horen lezen, dat op heden na de geboorte van 
ons Heere Jezus Christi 1759 op den 7de dag der maand april voor mij openbaar notaris ter 
presentie van de onder genoemde getuigen compareerde den eerzame Joannes Franciscus 
Heijlen bejaarde jongeman en inwoner van Bruggeneijnde gehucht onder Heijst gezond van 
lichaam, welke comparant verklaarde met testamentaire dispositie zijn tijdelijke goederen te willen 
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disponeren in de manieren na volgende en ten dien effecte te gebruiken het octrooi aan hem 
verleent bij de edele Heeren van hare Majesteits Soevereinen Raede van Brabant in dato den 4de 
dezer maand april geparafeerd … ondertekend C. Tombelle en bezegeld in forma door mij notaris 
gezien en gelezen in de presentie der ondergetekende getuigen. 
 

- Voor eerst recommandeerde hij comparant dat zijn lichaam zou begraven worden in 
gewijde aarde met een behoorlijke uitvaart en willende dat onmiddellijk na zijn 
overlijden tot lafenis zijn ziele van degene van zijn naaste vrienden gecelebreerd 
zouden worden vijftig missen van requiem waar het zijn na te noemen erfgenamen 
believen zal. 
 

- Dispositie van zijn goederen, zowel de haafelijke als de erfelijke, actien en kredieten, 
goud en zilver gemunt en ongemunt heeft hij gelaten en gemaakt aan zijn broer 
Guillielmus Laurentius Heijlen en Maria Elisabeth Van Dijck zijn huisvrouw inwoners 
van Bruggeneijnde zijn enige en universele erfgenamen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt ter presentie van Hendrick Geens en Joannes 
Cornelis Josephus Geens als getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 22          25 april 1759 
 
Op heden den 25ste april compareerde voor mij openbaar notaris en de getuigen ondergenoemd, 
Adrianus Van Looffel inwoner van Heijst omtrent den Bergh, welke comparant bekende dat zijn 
vader met naam Diel Van Looffel, ingevolge de manuele obligatie de dato 9 januari 1741 
berustende ten comptoire van Jan Franciscus Boeckx in zijn leven meijer van Hulshout, schuldig 
was aan de kerk van Hulshout een som van zeven en tachtig guldens tien stuivers courant. 
Welke obligatie hij comparant verklaarde mits deze te herkennen en te vernieuwen en dezelfde te 
nemen tot zijn private last waarmede de obligatie van datum 9 januari 1741 komt te casseren. 
 
De comparant verklaarde alle jaren intrest te betalen van een som van drie guldens en vijftien 
stuivers en verbond dezelfde comparant tot onderhoud van hetgeen voorschreven voor speciale 
hypotheek zeker stuk land groot een zille en een halve, gelegen onder Hulshout in “ het 
Latereijnde “. Palende oost de weduwe Erasmus Van Ranghst, zuid de Haeghstraete, west Jan 
Dockx Gommerssone en noord Bavo Witvrouwen.  
 
Mede comparerende Petrus Claes in huwelijk met Anna Bosmans moeder van den eerste 
comparant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Franciscus Janssens 
en Cornelis Van Tricht als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23          11 mei 1759 
 
Op heden den 11de mei 1759 compareerde voor mij openbaar notaris present de ondergenoemde 
getuigen Joannes Heijlen inwoner van Noorderwijk ter ene. Joannes Feninckx inwoner van 
Hulshout ten andere, welke eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zeker stuk land genaamd “ den swalmsteert “ groot drie 
zillen gelegen onder Hulshout. Palende oost Peeter Bruijnseels, zuid Jan Van Asbroeck, west de 
weduwe Sr. Jan Franciscus Boeckx en noord Adriaen Boeckx. Dat voor een termijn van zes jaar 
en mits daarvoor jaarlijks te betalen ten woonhuize van den verhuurder zoveel in geld als zes veer- 
telen koren volgens het jaarlijkse spijker der stad Lier. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Hulshout ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Peeter Heijns als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 24          17 mei 1759 

 
Op heden den 17de mei compareerde voor mij openbaar notaris en de ondergenoemde getuigen 
Anna Floris weduwe wijlen Sebastiaen Braedt inwoonster van Zoerle, bijgestaan met een 
vreemde voogd, welke comparante verklaarde mits deze onherroepelijk machtig te maken en te 
autoriseren de heer Philip Hendricus Halloint secretaris van Herselt ten einde van met de 
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regenten van de H. Geest tafel van Herselt zodanig te accorderen over alzulke ongeamortiseerde 
goederen als door de gemelde H. Geest Tafel uit hoofd van wijlen Maria Floris haar moije (tante) 
actueel gebruikt worden. Gelijk het de voornoemde geconstitueerden naar goeddunken en 
geraadzaam bevonden zal zijn en daarover de nodige akte van akkoord en transactie aan te gaan 
en te passeren en daarbij ook moderatie te mogen doen zo en gelijk het volgens equiteit en justitie 
zal vinden te behoren, mitsgaders om ingeval van enige op te reizen kwesties opposities, 
differenties en onenigheden daarover te constitueren en des nodig oordelende alle middelen van 
justitie zo tegen de voornoemde regenten als alle andere te mogen emploijeren en in recht te 
mogen ageren tot den definitieve toe en wel speciaal alles nog met de macht en faciliteit om één of 
meer personen te mogen subtineren … etc. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle ter presentie van den eerwaarde heer Cornelius Van 
Broeckhoven pastoor en Guiliam Wijnants meijer van Zoerle als getuigen. 
 
Akte N° 25          28 juni 1759 

 
Op heden den 28ste juni compareerde voor mij openbaar notaris en de getuigen ondergenoemd de 
Heer P. H. Halloint secretaris der Heerlijkheid van Herselt, dewelke bij deze onder solemnele eed 
verklaarde en bekende expresselijk gevaceerd te hebben uit Westerlo plaats van zijn residentie 
naar de stad Brussel op 17 juni 1757 en retour genomen zijnde den 21ste en dat om te consulteren 
en te instrueren en constitueren inzake dewelke de regeerders der gemelde Heerlijkheid Herselt 
genoodzaakt zijn uit te staan tegen den notaris P. Fr. Tiboors in materie van violatie van arrest en 
verklaarde hij comparant ten voorschreven tijde van nog andere zaken gevaceerd te hebben. 
 
Item zo verklaarde hij voorschreven heer comparant onder presentatie als voor insgelijks uit de 
voorzegde zijn plaatse zijner residentie gevaceerd te hebben naar de stad Brussel op 9 november 
1757 en wedergekeerd te zijn 12 ditto, zo tot het geven van instructie als het dirigeren van toon in 
de voorschreven zaak. 
 
Item en tot slot verklaarde den voorschreven comparant beneffens Joannes Thiels president 
schepen, Jan Nobels en Adriaen Van Genechten respectieve schepenen der voorzegde 
Heerlijkheid Herselt alhier mede comparerende insgelijks onder solemnele eed als voor 
expresselijk gevaceerd tot Brussel om te effectueren de respondering wegens partijen verzocht op 
haar gediende schriftuere van feiten ten verbale van 4 september 1758. Constituerende de 
voorschreven respectieve comparanten hun procureur Mr. A. V. Wolfsbergen om den 
voorschreven eed in de zielen hun comparanten te vernieuwen en retireren daar en alzo 
gelovende & … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt ter presentie van Joannes Franciscus Verstraeten en 
Norbertus Verstraeten inwoners van alhier als getuigen hiertoe aanzocht . 
 
Akte N° 26          13 juli 1759 
 
Voorwaarden en condities volgens dewelke Maria Douwen weduwe wijlen Sieur Joannes 
Franciscus Boeckx in zijn leven meijer van Hulshout publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen al hun koren ten velde staande en dat op de conditiën na volgende. Item 
voor conditie geldt segelrecht met het oproepen dier sullen de coopers moeten betaelen van 
iederen coop negen stuivers. 
 

- Eerste koop tien gewenten op “ den voorsten geert “ is ingekocht bij Franciscus Van 
Den Bruel. 

- Tweede koop, tien gewenten op “ den voorsten geert “ gekocht bij Franciscus Van 
Den Bruel . 

- Derde koop, twaalf gewenten op “ den achterste geert “ naast Jan Sneijers bos is 
ingekocht bij dezelfde. 

- Vierde koop, elf gewenten op “ den achterste geert “ naast Petronella Dillen bos, is 
ingekocht bij dezelfde. 
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- Vijfde koop, tien gewenten op “ het achterste cuijlblock “ naast den kant, is ingekocht 
bij Joannes Verbist Hulshout voor borg Jan Baptist Soeten. 

- Zesde koop op hetzelfde perceel is ingekocht bij Peeter Van Noten Halder, borg 
Peeter De Becker. 

- Zevende koop, tien gewenten op “ het voorste cuilblock “ naast den vorige, is 
ingekocht bij Hendrick Van Asbroeck Bruggeneijnde, voor borg Adriaen Van Den 
Bruel. 

- Achtste koop, tien gewenten op hetzelfde perceel naast de straat is ingekocht bij Peeter 
Vertommen Hulshout. 

- Negende koop, negen gewenten op “ de sogge “ van voor af aan, is ingekocht bij 
Peeter Vertommen Hulshout. 

- Tiende koop, negen gewenten op hetzelfde perceel naast de boekweijde, is ingekocht 
bij Peeter De Wever Bernum, borg Adriaen Andries Bernem. 

- Elfde koop, elf gewenten op “ den swalmensteert “ van voor af aan, is ingekocht bij 
Joannes Van Den Bruel Heijst. 

- Twaalfde koop, elf gewenten op hetzelfde perceel is ingekocht bij dezelfde Joannes 
Van Den Bruel.   

- Dertiende koop, elf gewenten op hetzelfde perceel naast Peeter Bruijnseels land, is 
ingekocht bij Adriaen Van Den Bruel.  

- Veertiende koop, op “ het geerste veldeken “ is ingekocht bij Peeter Van Noten, borg 
Peeter De Becker. (De Backer). 

- Vijftiende koop, op “ het kercken hoff “ naast de straat tot aan het land koren, is 
ingekocht bij Jan Ridts Hulshout, borg Jan Baptist Gijsels.  

- Zestiende koop 23 gewenten op hetzelfde perceel is ingekocht bij Franciscus Van 
Houtven Heijst in de Berghstraat, borg Jan Smets. 

- Zeventiende koop, op “ het peijs hanneken “ is ingekocht bij Guilliam Van Den 
Broeck Halder, borg Diel Van Putte.   

- Achttiende koop, op “ het achterste huijsvelt “ negentien gewenten is ingekocht bij 
Franciscus Van Den Bruel. 

- Negentiende koop op “ den croonen hoff “ naast Heijst is ingekocht bij dezelfde Van 
Den Bruel. 

- Twintigste koop op hetzelfde perceel wezende de rest is ingekocht bij Peeter 
Vertommen Hulshout, borg Ambroos Van Passel voor deze en voorgaande kopen.  

- Op “ den voorsten croonen hoff “ is ingekocht bij Franciscus Van Den Bruel.  
 
Aldus publiekelijk verkocht ter presentie van Adriaen Van Den Bruel, Diel Van Put en meer 
anderen als getuigen dezen 13de juli 1759. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene het ongeld met het conditie geld en geprovenieerd van het 
voorstaande verkocht koren. Actum ut ante: Adriaen Van den Bruel. 401 - 7 - 1 en 19 - 0 - 0 
 
Akte N° 27          16 juli 1759 

 
Voorwaarden en condities volgens dewelke Sieur Philippus Bourbon aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen een kwantiteit koren groot drie zillen staande ten velde op een perceel 
genaamd “ de bourkens velden “ onder Herselt. 
 

- Eerste koop is ingekocht bij Hendrick Ooms, borg Michiel Verlinden. 
- Tweede koop is ingekocht bij Peeter Coulbunders, borg Michiel Verlinden. 
- Derde koop is ingekocht bij Andries Kerselaers, borg Michiel Verlinden. 

 
Aldus publiekelijk verkocht ter presentie van Joannes Rens en Franciscus Geudens als getuigen 
deze 16de juli 1759. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene van wege den notaris Soeten de som van één en dertig 
guldens tien stuivers in voldoening der voorstaande conditie actum den 18de november 1759. 
Philippus Ludovicus Bourbon. 
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Akte N° 28         13 augustus 1759 
 
Op heden den 13de augustus compareerde voor mij notaris J. B. Soeten tot Herselt residerende en 
present de getuigen ondergenoemd den eerwaarde pater Martinus Helsen in kwaliteit van 
procurator der eerwaarde paters Augustijnen binnen Herentals ter ene. Hendrick Somers en 
Elisabeth Van De Poel zijn huisvrouw inwoners van Langdorp ter tweede. 
 
Welke eerste comparant verklaarde verhuurd en den tweede comparant gehuurd te hebben, 
zekere pachthoeve gelegen onder de parochie van Herselt, genaamd “ de broueijck “ bestaande 
in huis, stal, schuur met de verdere ap- en dependentiën van dien en dat den verhuurder tot 
behoeve van de voornoemde eerwaarde paters reserveerden zekere weide genaamd “ de 
schavers “. Zo en gelijk de goederen laatst in huur zijn geweest bij Adriaen Van Calster aan de 
huurders genoegzaam bekend, en dat voor een tijd van zes jaar en dit voor en om een kwantiteit 
van dertien veertelen goed en leverbaar koren met Mechelse maat. 
 
… de bossen, heiden mitsgaders de schavers en de heijde bij den verhuurder geacquireerd van 
Adriaen Gouwkens zullen moeten betalen ook al worden ze gebruikt bij den verhuurder. 
 
Mede comparerende Joannes Van Den Poel inwoner van Westerlo dewelke hem voor de 
huurlingen te weten voor zoveel aangaat de dorps en andere lasten der goederen zich hiervoor tot 
borg heeft gesteld. 
 
Akte N° 29         16 augustus 1759 
 
Op heden den 16de augustus compareerde voor mij openbaar notaris en present de getuigen 
onder genoemd Peeter Janssens bejaarde jongeman inwoner van Heist, welke comparant 
verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Adriaen Verloo inwoner van Wiekevorst 
hier mede comparerende de nabeschreven koop accepterende van te weten zeker perceel 
hooiwas, groot omtrent de tachtig roeden en gelegen in “ het doodtbroeck “ onder Hulshout. 
Palende oost Gijsbrecht Van Den Broeck, zuid de erfgenamen Adriaen Broeckx, west de 
zogenaamde “ Langendeurwuij “ en noord de zo genaamd “ vierdaghmaelen “ en de 
erfgenamen Sieur Joannes Franciscus Boeckx. Om en mits de som van honderd en vier guldens 
courant. 
 
Condemneren met kosten mede om te compareren voor Heer, Hof en wet competent ende daarna 
met bekentenis en vernieuwingen als voor Adriaen Verloo en Joanna De Backer zijn huisvrouw 
in dit voorschreven perceel hooiwas wel en wettelijk te doen goeden en vestigen. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Herselt ter presentie van Peeter Coolbunders en Franciscus Peeters als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 30         20 augustus 1759 

 
Op heden den 20ste augustus compareerde voor mij openbaar notaris, present de ondergenoemde 
getuigen, Anna Floris weduwe van wijlen Sebastiaen Braedt inwoonster van Zoerle bijgestaan 
met een vreemde voogd, welke comparante verklaarde bij deze te lauderen en te approberen 
alzulke volmacht als dezelfde heeft gegeven aan den Heer P. M. Halloint secretaris der 
Heerlijkheid Herselt zo en gelijk hetzelfde voor mij is gepasseerd voor mij notaris en zekere 
getuigen in dato 17 mei laatstleden.  
 
De gezegde comparante heeft de goederen bij de voorschreven akte gereclameerd op heden dato 
dezer voor de wethouders van deze Heerlijkheid Herselt heeft vernaarderd en dat dezelfde 
comparante wegens de regeerders van de Tafel van Den H. Geest van Herselt in naarderschap 
is geadmitteerd op de condities ter rolle aldaar geëxprimeert, niet willende tegen gaan de goede 
intentie degene haar voorzaten hebben gehad in het verkopen van de gezegde goederen aan den 
H. Geest, veel min haar willende bereiken alhoewel arm en behoeftig met de substantie van de 
goederen van den gezegde H. Geest die door der comparante haar voorzaten ter goeden trouw en 
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zonder arg of list aan de gemelde Tafel zijn verkocht daartoe alsnog principaal geconsidereerd dat 
de voorzegde goederen in den tijd van de gezegde verkoop zijn geweest van zeer geringe 
revenues en aanzien dat dezelfde door industrie, cultuur en beplantingen der provisors van den 
meergemelde H. Geest zijn gekomen tot een revenue, degene zeer merkelijk komt te excederen 
de eerste gesteltenis der voorzegde goederen, zo verklaarde de voorzegde comparante bij deze 
onherroepelijk te constitueren den voornoemde haar geconstitueerde om dunkt het leengoed de 
gezegde goederen publiekelijk aan de meestbiedende in haar naam en van ’t harentwege te 
verkopen en daarvan opdracht en vertijdenis te doen in s’heeren handen en de kopers daarin te 
goeden 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt ter presentie van Adriaen Vande Wijer en Guilliam 
Peeters als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 31         20 augustus 1759 
 
Op heden den 20ste augustus compareerden voor mij openbaar notaris present de onder 
genoemde getuigen Adriaen Vervoort zo voor zich zelf als in kwaliteit als geëede voogd van zijn 
minderjarige zuster en broeders, beneffens Joannes Marien als gesummeerde voogd uit de wet 
over dezelfde minderjarigen ter ene. Joannes Van Meerbergen ter andere.  
 
Welke eerste comparanten verklaarden aan den tweeden present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker huis, schuur en stallingen met de verdere ap- en dependentiën van dien, 
gelegen in Hulshout op “ het eijnde “ met twee percelen land groot drie zillen, en dat voor een 
termijn van twee jaar en daarvoor jaarlijks te leveren een som van zeventien guldens in geld en vijf 
veertelen koren Mechelse maat. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo, ter presentie van Guilliam De Coster en Franciscus 
Bruijndonckx als getuigen . 
 
Akte N° 32         21 augustus 1759 
 
Voorwaarden en condities achter volgens dewelke de notaris Soeten uit kracht van mandaat van 
juffrouw de weduwe J. J. Peeters publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen 
den hooiwas gestaan op haar beemd genaamd “ de ravendoncken “ gelegen onder Hulshout 
omtrent “ den loijdijck “ groot zes vierendelen. 
 

- Eerste koop beginnende langs den kant van “ den loijdijck “ tot aan den eersten meij, 
is ingekocht bij Ambrosius Van den Bosch Heijst, borg Jan Van Den Bosch. 

- Tweeden koop aan de tweede meijen is ingekocht bij Adriaen Quadens Hulshout voor 
borg Hendrick Geens. 

- Derde koop langst Heijst tot aan den derde meijen, is ingekocht bij Jan Baptist 
Cuijpers Balder, voor borg Peeter Van Noten. 

- Vierde koop langs den noorden tot aan den vierde meijen, is ingekocht bij Carel 
Kerselaers Heijst borg Peeter Van Noten. 

- Vijfde koop langst den oosten tot aan den vijfde meij, is ingekocht bij Jan Gijsels 
Wiekvorst borg Peeter Ven. 

- Zesde koop bestaande in “ den claever driesch “ is ingekocht bij Peeter Van Noten, 
borg Carel Kerseleirs. Aldus publiekelijk verkocht ter presentie van Peeter De Wegh 
en Diel Van Put. 

- Zevende koop onder Zoerle westerlo in den bempt “ de rijdt “ genaamd langst 
Wiekevorst afgetekend met mijen op conditie van tiende te geven is ingekocht bij Jan 
Baptist Lemmens Wiekevorst. 

- Achtste koop langs den kant van Zoerle op conditie van tiende te geven is ingekocht bij 
dezelfde. Borg voor deze en de voorgaande koop Jan Baptist Dils. 

 
Aldus verkocht ten dage voorzegt ter presentie van Peeter De Wegh en Cornelis Schepermans als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
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Ontvangen bij den ondergetekende van wege den notaris Soeten de som van één en zeventig 
guldens courant in voldoening der voorstaande condities mitsgaders vijf guldens voor den 
verkochte” toemaert “. Actum 4 december 1759. de weduwe van J. J. Peeters 
 
Akte N° 33         22 augustus 1759 

 
Voorwaarden en condities volgens dewelke Maria Douwen weduwe wijlen Sieur Joannes 
Franciscus Boeckx in zijn leven meijer van Hulshout publiekelijk aan de meest biedende 
presenteerde te verkopen haar boekweit ten velde staande en dat op de condities en restricties na 
volgende: 
 

- Eerste koop is ingekocht bij Adriaen Van Den Bruel voor de som van 29 guldens . 
- Den tweede koop is ingekocht bij de voornoemde Adriaen Van Den Bruel . 
- De derde koop op “ het gerste veldeken “ is ingekocht bij Jan Smits voor de som van 

17 – 10 – 0 
- Vierde koop op “ het peijs hanneneken “ ingekocht bij Joannes Verbist voor 23 - 15 - 0 

 
Aldus publiekelijk verkocht binnen Hulshout, ter presentie van Joannes Marien schepen van alhier 
en Adriaen Hapers en meer anderen als getuigen . 
 
Akte N° 34         26 augustus 1759 

 
Op heden den 26 augustus 1759 compareerde voor mij openbaar notaris present de getuigen 
onder genoemd, Egidius Verstappen bejaarde jongeman inwoner van Herselt welke comparant 
bekende ontvangen te hebben van wege Joannes Franciscus Wuijts een som van vijftig guldens 
courant geld. 
 
Comparant stelde tot speciale hypotheek zeker stuk land groot een zille gelegen onder Herselt 
omtrent de kerk. Palende oost Jan Van Tentels, zuid Michiel Aerts, west Diepperstraat en noord de 
erfgenamen Peeter Verlinden. Aldus gepasseerd binnen Herselt ter presentie van Peeter Verbist 
(Verbiest) schepen van Westerlo en Martinus Govaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 35         29 augustus 1759 
 
Voorwaarden en condities volgens dewelke Adriaen Vervoort zo voor zichzelf als in kwaliteit van 
wettelijke voogd over zijn minderjarige zuster en broer beneffens Jan Marien als ad hane 
venditionene geassumeerde voogd uit de wet voor dezelfde minderjarige kinderen publiekelijk na 
voorgaande kerkgeboden aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de nabeschreven 
boekweit ten velde staande en dat op volgende condities: 
 

- Eerste koop is ingekocht bij Jan Meerberghs Hulshout (Van Merberghen) voor 10 - 5 - 0 
- Tweede koop bij Jan Marien voor 9 – 0 – 0. 
- Derde koop is ingekocht bij Guilliam De Coster (De ceuster) voor 9 – 5 – 0 
- Vierde koop bij Jan Meerberghs voor 3 – 0 – 0 

 
Aldus publiekelijk verkocht den 29 augustus, ter presentie van Jan Janssens en Diel Van Put als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 36          6 oktober 1759 
 
Op heden den zesde oktober compareerde voor mij openbaar notaris present de ondergenoemde 
getuigen, Norbertus Josephus Van Der Linden bejaarde jongeman inwoner van Aarschot, welke 
comparant verklaarde in een eeuwigen en gestadige erfkoop verkocht te hebben aan en ten 
behoeve van Joannes Baptista Diels hiermede comparerende en den nabeschreven koop 
accepterende te weten van de helft van zeker perceel zowel land als dries waarvan de wederhelft 
pro indiviso aan Maria Anna Thilemans weduwe van wijlen Daniel Van Der Linden competeerde. 
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Groot in het geheel omtrent een zille, gelegen onder Schobbroeck gehucht onder her markizaat 
van Westerlo. Palende oost Peeter Van Bijlen, zuid de erfgenamen Jan Schouwbroeckx, west 
dezelfde Peeter Van Bijlen en noord Geeraert Helsen. 
 
Deze verkoop geschied om en mits een som van veertig guldens courant geld. De voornoemde 
Joannes Baptista Dils en Elisabeth Schouwbroeckx zijn huisvrouw in de helft van het 
voorschreven perceel wettelijk gegoed en gevestigd. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt, 
ter presentie van Norbertus Aerts en Peeter Coolbunders als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 37          3 november 1759 

 
Op heden den 3de november 1759, compareerde voor mij J. B. Soeten notaris tot Herselt 
residerende, ter presentie van de ondergenoemde getuigen, compareerden Ferdinandus Van 
Outsel en Anna Peeters zijn huisvrouw inwoners van Hulshout, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege den Eerwaarde Heere C. A. Dams pastoor, Jan Marien schepen, 
Adriaen Vanden Bruel en Jan Verbist bedezetters as provisors der H. Geest Tafel van 
Hulshout, een som van honderd en vier guldens courant. 
 
Comparanten stelde voor deze kapitale rente voor speciale hypotheek zeker stuk land groot drie 
zillen genaamd “ het huijsvelt “ gelegen onder Hulshout op “ het sterckxeijnde “. Palende oost 
Franciscus Van Asbroeck nomine uxoris, zuid S’Heerestraete, west Peeter Verbist en Peeter 
Dirickx en noord “ de gemeente heijde “ en anderen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Hulshout ter presentie van Franciscus Nagels en Peeter Vertommen als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Den ondergetekende verklaarde de voorstaande akte van rentconstitutie van 400 guldens voor 
goed, vast en van waarde en daarvan den intrest te zullen betalen eveneens alsof den 
ondergeschrevene de gemelde som gelicht of genoten bij Ferdinand Van Outsel zelf had gelicht. 
Actum Olen deze … (leeg). 
 
Akte N° 38          5 november 1759 
 
Op heden 5 november compareerde voor mij openbaar notaris, Sr. Franciscus Geudens ter ene 
en Anthonis Nietvelt ter andere, welke eerste comparant verklaarde aan den tweede hier present 
en de nabeschreven huur accepterende van zeker zijn huis, schuur en stallingen met de verdere 
ap- en dependentiën van dien gestaan onder Herselt in de Ridderstraat en dat om en mits jaarlijks 
daarvoor te betalen de som van 23 guldens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt ter 
presentie van Louis Heijlen stadhouder en Peeter Coolbunders als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 39         10 november 1759 
 
Voorwaarden en condities waarop Anna Catharina Van De Kelft bijgestaan met Gasper Maris 
haar man en Adriaen Van De Kelft, Maria Cornelia Van De Kelft zo voor hunzelf als hun sterk 
makende voor hun minderjarige zuster, publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerden te 
verkopen het nabeschreven perceel heide. 
 
Den koop bestaande in zeker stuk heide nu onlangs gebracht en gecultiveerd tot land, groot drie 
dagmalen gelegen onder Hulshout omtrent de palen van Wiekevorst. Palende oost de erfgenamen 
Carel Van Echelpoel, zuid Hendrick De Coster, west Peeter Boschmans en noord de voornoemde 
erfgenamen Carel Van Echelpoel. 
 
Op heden 2 november aanvaarde Peter Stevens den handslag van deze koop voor de som van 
79 guldens en 10 stuivers en is hij na de kaarsbranding op 10 november koper gebleven. Mede 
comparerende Joannes Van Der Kelft vader en schoonvader der verkopers welke verklaarde in 
de verkoop te consenteren en ook af te staan en te cederen zijn touchte die hij in het gemelde 
perceel is competerende. 
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Akte N° 40         19 november 1759 
 
Op heden 19 november compareerde voor mij openbaar notaris, Petronella De Winter inwoonster 
van alhier (Herselt) bijgestaan met Franciscus Van Bael haar man welke comparante verklaarde 
verkocht te hebben aan en ten behoeve van Franciscus Geudens hier mede comparerende en 
de nabeschreven cessie accepterende van zekere kapitale rente van 50 guldens courant geld 
degene de voornoemde eerste comparante is heffende ten laste van de erfgenamen Joannes 
Verstappen en verklaarde dat zij het voornoemde kapitaal competeerde uit kracht van scheiding 
en deling aangegaan met haar broer en zuster gepasseerd voor de wethouders van alhier in of 
omtrent het jaar 1752 en is deze koopcessie en transport geschied om en mits een egale som van 
50 guldens courant dewelke zij bekende ontvangen te hebben. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Herselt, ter presentie van Jan Baptist Coolbunders en Joachim Coolbunders als getuige 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 41         23 november 1759 
 
Op heden 23 november compareerde voor mij openbaar notaris Anna Maria Kerselaers en 
Elisabeth Kerselaers bijgestaan met Adriaen Haepers haar man, Susanna Kerselaers ook jong 
bejaarde dochter die van toenaam Kerselaers wettige kinderen van wijlen Joannes Kerselaers en 
Anna Brants in hun respectief leven gehuwden, welke comparanten verklaarden niet langer in 
gemeenschap te willen blijven van hun meubilaire goederen maar daarvan te willen scheiden en 
delen en hebben zij na taxatie door mannen des verstand dezelfde hun erfelijke goederen gedeeld 
in drie kavels. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker huis, schuur en stallingen met de ap- en dependentiën 
vandoen alsmede ook omtrent 50 roeden erve daaraan gelegen, genaamd “ het hooghhuijs “ 
gelegen onder Hulshout in de Plaets aldaar. Palende oost de erfgenamen van den heer meijer 
Mangelschots, zuid en west Jan Dokckx en noord S’ Heerestraet. Item alsnog een perceel heide 
groot 50 roeden ook onder Hulshout gelegen. Palende oost de gemeente heide, zuid Adriaen Van 
Den Bruel, west de erfgenamen Peeter Peeters en noord de gemeente heide. Item alsnog een 
perceel land genaamd “ de goorheuvel “ gelegen onder Hulshout, groot 130 roeden. Palende oost 
De Capellestraete, zuid de erfgenamen Peeter Verlinden, west Peeter Bruijnseels en noord de 
erfgenamen Sieur Jan Franciscus Boeckx in zijn leven meijer van Hulshout. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd vooreerst een perceel hooiwas gelegen onder Hulshout in  
“ het doodtbroeck “ groot omtrent een half bunder wisselend met Adriaen Van Den Bruel en Jan 
Vranckx, groot 6 dagmalen. Palende zuid de Laecke, west de erfgenamen Adriaen broeckx en 
noord Jan Van Asbroeck. Item alsnog een perceel land gelegen onder Hulshout genaamd “ het 
backx bosch “ groot omtrent een half bunder. Palende oost Franciscus Van Asbroeck, zuid de 
erfgenamen Jan Snijers, west Jan Marien en noord de weduwe Peeter Hendrickx. Item een 
perceel bos gelegen onder Hulshout groot 50 roeden, genaamd “ meester mertens boschken “. 
Palende oost Jan Janssens, zuid Adriaen Van Dijck, west de weduwe Hendrick Van Dijck en noord 
Jan Cornelis Van Roij. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd de helft van een perceel land gelegen onder Heijst, groot in 
het geheel omtrent een bunder genaamd “ het havere veldeken “. Palende in het geheel oost de 
Broeckstraat, zuid “ het heilig geest eussel “, west Franciscus Heijlen en noord de erfgenamen 
Andries Rijers. Item alsnog een perceel weide genaamd “ de hallaecken “ gelegen onder 
Hulshout, groot 3 dagmalen. Palende oost Jan Verbist en Jan Kerselaers, zuid de Laecke, west 
Bertel Tubbeckx en noord Peeter Bruijnseels Adriaenssone. 
 
Volgen de condities van scheiding en deling. De eerste kavel is bevallen aan Elisabeth 
Kerselaers gehuwd met Adriaen Hapers. De tweede kavel is bevallen aan Anna Maria 
Kerselaers en de derde kavel is bevallen aan Susanna Kerselaers. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Peeter De Backer als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 1          5 januari 1760 
 
Voorwaarden en condities waarop Eva Van Hout bijgestaan met Joannes Baptista Lemmens, 
Joannes Van Hout, Joanna Van Hout bijgestaan met Joannes Hendrickx, Guilliam Van Hout, 
Peeter Van Hout en Anna Maria Van Hout bijgestaan met Peeter Van De Poel, die van de 
toenaam Van Hout wettige kinderen van wijlen Peeter Van Hout en Joanna Van Nuffel 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen de nabeschreven goederen. 
 
Eerste koop een perceel hooi was groot een derde deel bunders, gelegen onder Westerlo in “ het 
heulckens broeck “. Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid de grote Laeck, west de 
erfgenamen Jan Willems en noord de cleijne Laecke, wezende cijns goed onder den Prince van 
Oragnien. Op heden den 28 december 1759 heeft Joannes Verloo hiervan den handslag 
aanvaard voor 250 guldens en is na kaarsbranding koper gebleven. 
 
Tweede koop een perceel land groot over het bunder “ het heulckens veldt “ genaamd, gelegen 
onder Heultje. Palende oost Jan Van Hout, zuid Bertel Tubbeckx, west de Herbaene en noord 
S‘Heeren straat, wezende cijnsroering en belast met een verteel koren aan de H. Geesttafel van 
Meerbeeck. Joannes Van Kerckhoven aanvaarde den handslag voor de som van 313 guldens. 
Op 4 januari 1760 is na de kaarsbranding is Cornelis Raes koper gebleven. 
 
Derde koop, een dries gelegen onder Heultje, groot een half bunder. Palende oost en noord 
Joannes Snijers, zuid de erfgenamen Diel Vervoort en west dezelfde erfgenamen wezende 
cijnsroering aan zijne Excellentie den heer markies van Westerlo. Op 28 december 1759 
aanvaarde Joannes Snijers den handslag voor 176 guldens. Dezelfde dag heeft Joannes 
Tubbeeckx den handslag aanvaard voor 177 guldens. Op 4 januari 1760 is na kaarsbranding 
Cornelis Raes koper gebleven. 
 
Vierde koop, een huis, stal, schuur, hof en verdere dependentiën, met ook een stuk land daaraan 
gelegen genaamd “ het binnenveld “, groot te samen een oud bunder. Palende oost de kerk van 
Hulshout, zuid S’Heere straat, west den eerwaarde heer Kerselaars en noord de gemeente heide 
van Hulshout. Op 28 december 1759 aanvaarde Adriaen Vervoort den handslag voor 285 
guldens. Op 4 januari 1760 na kaars branding is Cornelis Raes koper gebleven. 
 
Vijfde koop een stuk land onder Hulshout, groot een half bunder. Palende oost de erfgenamen Diel 
Vervoort, zuid Peeter Verbiest, west Franciscus Mesens en noord Peeter Dirickx. Joannes Van 
Den Broeck aanvaarde den handslag voor 116 guldens. Aldus publiekelijk verkocht op 28 
december 1759, ter presentie van Josephus Lemmens en Absalon Rosiers. 
 
Zesde koop, een weide gelegen onder Hulshout, zes zillen groot genaamd “ d‘eusels “ en  
“ bemdeken “. Palende oost Bertel Tubbackx, zuid de erfgenamen Diel Vervoort, west de Laecke 
en noord Peeter Peeters. Cornelius Raes aanvaarde den handslag voor de som van 220 guldens 
en is na kaarsbranding dezelfde koper gebleven. 
 
Aldus publiekelijk verkocht binnen Hulshout ter presentie van Franciscus Janssens en Diel Van Put 
en meerdere getuigen. 
 
Akte N° 2          16 januari 1760 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Staessens publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen in differente kopen het hout of kapping van zekere grote 
eiken bomen. 

Not. 6047: 1760 – 1761 
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- De eerste koop gekocht bij Hendrick Hendrickx, borg Jan Baptist Van De Broeck. 
- Den tweede koop gekocht bij Joannes Vermeijen, borg den meijer A.B. Soeten. 
- Den derde koop gekocht bij Jan Baptist Michiels, borg Adriaen Veemans. 
- Den vierde koop gekocht bij den notaris Verlinden, borg Franciscus Geudens. 
- ... 

 
Totaal 16 kopen … Aldus publiekelijk verkocht ter presentie van Peeter Heijlen en Andries 
Kerselaars en meer anderen als getuigen. Volgt nog een ontvangstbewijs. 
 
Akte N° 3          10 januari 1760 
 
Voorwaarden en condities waarop den eerwaarde heer F. A. Daems pastoor van Hulshout 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen in differente kopen zowel eiken als 
elzen hout. Eerste koop eiken hout op “ het achterste personaet “ … totaal van7 kopen. Aldus 
publiekelijk verkocht op 10 januari 1760, ter presentie van Diel Van Put en Jan Dockx. 
 
Akte N° 4          16 januari 1760 
 
Op heden 16 januari compareerde voor mij notaris Peeter Broeckx inwoner van Heijst onder het 
gehucht van Bruggeneijnde, welke comparante bekende ontvangen te hebben vanwege de 
regenten der Kapelanie goederen van Hulshout een som van 200 guldens. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel land groot 260 roeden gelegen onder Heijst onder het 
gehucht van Bruggeneinde genaamd “ het middelste veld “. Palende oost Jan Van Den Bruel, 
zuid Sebastiaen Peeters, west de Eijcke Broeckstraet en noord Jan Vanden Bruel. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Peeter Bruijnseels en Adriaen Truijdts als 
aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 5          18 januari 1760 
 
Op heden 18 januari compareerde voor mij notaris Jan Baptist Soeten te Herselt residerende, Eva 
Van Hout bijgestaan met Joannes Baptista Lemmens haar man. Joannes Van Hout bejaarde 
jongeman, Joanna Maria Van Hout bijgestaan met Joannes Hendricx haar man. Guilliam Van 
Hout gehuwd met Barbara Mielants. Peeter Van Hout gehuwd met Theresia Wolfs. Item en tot 
slot Anna Maria Van Hout bijgestaan met Peeter Van De Poel haar man. Die van toenaam Van 
Hout wettige en bejaarde kinderen van wijlen Peeter Van Hout en Joanna Van Nuffel. 
 
Welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan Cornelis Raes hier mede comparerende 
en de nabeschreven koop accepterende te weten vooreerst een perceel land groot over het 
bunder genaamd “ het heulckens veldt “ gelegen onder Heultje. Palende oost Jan Van Hout, zuid 
Bertel Tubbbeckx, west de Herbaene naar Meerbeeck en noord Sheerestraete belast met een 
veertel koren jaarlijks aan den H. Geest van Meerbeeck. Item een perceel erve genaamd “ den 
dries “ ook gelegen onder Heultje, groot een half bunder. Palende oost en noord Joannes Snijers, 
zuid de erfgenamen Diel Vervoort en west ook de zelfde erfgenamen. 
 
Item een huis, stal, schuur, hof en verdere ap- en dependentiën van dien, mitsgaders een stuk 
land daaraan gelegen genaamd “ het binnenveld “ groot te samen een oud bunder gelegen onder 
Hulshout. Palende oost de kerk van Hulshout, zuid ‘S heerestraete, west den eerwaarde heer 
Kerselaars en noord de gemeente van Hulshout. Item een stuk land groot een half bunder ook 
gelegen onder Hulshout. Palende oost de erfgenamen Diel Vervoort, zuid Peeter Verbist, west 
Franciscus Mesens en noord Peeter Diricx. Item alsnog een weide in twee percelen aan elkaar 
gelegen onder Hulshout groot te samen zes zillen, het ene genaamd “ d’ eussels “ en het andere  
“ het bemdeken “. Palende in het geheel oost Bertel Tubbeeckx, zuid de erfgenamen Diel 
Vervoort, west de Laecke en noord Peeter Peeters.  
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Deze koop geschied om en mits een som van 297 guldens courant boven een kapitale rente van 
800 guldens wisselgeld aan en ten behoeve van het college van Atrecht binnen Leuven degene 
de voornoemde koper ten laste is nemende met volle en absolute ontlasting. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Diel Vanput als getuigen. 
 
Akte N° 6          18 januari 1760 
 
Op heden den 18 januari compareerde voor mij J. B. Soeten tot Herselt residerende, Eva Van 
Hout bijgestaan met Joannes Baptist Lemmens haar man, Joannes Van Hout bejaarde 
jongeman, Joanna Maria Van Hout bijgestaan met Joannes Hendrickx haar man, Guilliam Van 
Hout gehuwd met Barbara Milants, Peeter Van Hout gehuwd met Theresia Wolfs. Item en tot 
slot Anna Maria Van Hout bijgestaan met Peeter Van De Poel haar man, die van toenaam Van 
Hout wettige kinderen van wijlen Peeter Van Hout en Joanna Van Nuffel.  
 
Welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan Cornelis Raes bejaarde jongeman hier 
mede comparerende en deze koop accepterende te weten van een perceel hooiwas, groot een 
derdel deel bunders gelegen onder Westerlo in “ het heulckens broek “. Palende oost de abdij 
van Tongerlo, zuid de grote Laeck, west de erfgenamen Jan Wilms en noord de klein Laeck 
wezende cijnsroering aan zijne hoogheid den prince van Oranje en bovendien belast met vele 
andere goederen … gepasseerd met een kapitale rente van 800 guldens wisselgeld aan het 
college van Atrecht binnen Leuven. Dit transport geschied met een som van 220 guldens 
courant. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Vanden Bruel en Diel 
Vanput als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7          26 januari 1760 

 
Op heden 26 januari compareerde voor mij J. B. Soeten notaris, Henricus Schoofs inwoner alhier 
welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Sieur Franciscus 
Geudens hiermede comparerende en deze koop accepterende in zeker perceel hooiwas groot 
omtrent een zille gelegen onder Herselt in “ het asbroeck “. Item alsnog een zeker stuk land ook 
alhier gelegen omtrent de Plaatse, groot drie zullen genaamd “ den steenacker “. Item alsnog van 
een zekere heide ook alhier gelegen omtrent “ de cleijne hese “, om en mits een som van zestien 
guldens. 
 
Tevens tot last te nemen en te betalen de intresten van een kapitaal van vijftig guldens courant 
geld waarmede het voornoemde stuk land genaamd “ den steenakker “ is belast aan en ten 
behoeve der kerk alhier. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt, ter presentie van Adriaen 
Verlinden oud president schepen en Joannes Baptist Verlinden als getuigen. 
 
Akte N° 8          26 januari 1760 
 
Op heden 26 januari compareerde voor mij Joannes Baptista Soeten openbaar notaris tot Herselt 
residerende, Joannes Baptista Derboven inwoner alhier, welke comparant bekende ontvangen te 
hebben van Peeter Laeremans een som van honderd guldens courant. 
 
De comparant stelde tot onderhoud van hetgeen voorschreven zijn persoon en goederen en 
beloofde altijd aanzocht zijnde voor het voorschreven kapitaal en den intrest tot contentement voor 
de renteheffer te stellen goede sufficiënte hypotheken. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Herselt ter presentie van Adriaen Raedemaekers en Peeter Corten inwoner van alhier. 
 
Akte N° 9          26 januari 1760 
 
Voorwaarde en condities waarop Sebastiaen Van Tongel, H. Gestmeester der H. Geest Tafel 
van Hulshout publiekelijk presenteerde aan de hoogstbiedende te willen verkopen het 
nabeschreven schaarhout in differente kopen. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... 
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O.a. het schaarhout in “ den gestremd “ gestaan in “ de deurkens “, het schaarhout in “ de 
struncken “ gestaan op “ het H. Geestvelleken “ in huur bij Jan Vervoort, het schaarhout 
gestaan op “ het H. Geestland “ in huur bij Jan Janssens en in huur bij Peeter Wuijts, het 
schaarhout gestaan op “ het Heilig Geest Velleken “ in de Haegstraet, vijfde koop onder Ramsel 
genaamd “ het H. Geest landt “ gekocht door Andries Bruers, borg Diel Van Put. Volgt nog een 
ontvangstbewijs. 
 
Akte N° 10          9 februari 1760 

 
Voorwaarden en condities dewelke Joannes Keuppens in kwaliteit van kerkmeester der kerk van 
Hulshout publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen het nageschreven 
schaarhout in differente kopen. O.a. het schaarhout gestaan in “ het kerckebosch “, op “ het 
kerken moerbergh “. Aldus publiekelijk verkocht ter presentie van Franciscus Van Asbroeck en 
Adriaen Hapers. 
 
Akte N° 11                  14  maart 1760 
 
Voorwaarden en condities waarop Maria Catharina De Becker bijgestaan met Henricus 
Verholen haar man publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen zeker huis, 
schuur en stallingen met een perceel land groot 175 roeden gelegen onder Hulshout aan “ de 
gemeente heijde “. Palende in het oost Anna Maria De Becker, zuid Maria Van Passel, west de H. 
Geest Tafel van Hulshout en noord “ de gemeijnte heijde ” van Hulshout. 
 
Op 6 maart 1760 op den derde zitdag heeft na vele roepen den handslag hiervan ontvangen van 
het voorschreven huis Gommarius Feninckx voor 280 guldens, Jan Feninckx stelde nog een 
hooge bij. Met de kaarsbranding op 14 maart 1760 is Gommer Feninckx met uitgang der zelfde 
koper gebleven ter presentie van Joannes Marien en Adriaen Haepers. 
 
Akte N° 12          24 maart 1760 
 
Op heden 24 maart compareerde voor mij Joannes Baptista Soeten openbaar notaris te Herselt 
residerende, Maria Catharina De Becker bijgestaan met Henricus Verholen haar man welke 
comparante verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Gommaris Feninckx 
hiermede comparerende en de koop accepterende van zeker huis, stal en schuur met een perceel 
land daaraan gelegen, groot 170 roeden gelegen onder Hulshout. Palende oost Anna Maria De 
Becker, zuid Maria Van Passel, west de H. Geest Tafel van Hulshout en noord “ de gemeente 
heijde “ van Hulshout en dat voor een som van 273 guldens. Behoudelijk zijn gerechtigde heeren 
cijns mits twee kapitale renten van 200 guldens te samen, de ene 100 guldens tot behoef van de 
kerk alhier en de andere ten behoeve van de H. Geest tafel van Hulshout waarmede hetzelfde 
erve belast is geweest alsnu zijn gerembourseerd uitwijzende de kwitanties der actuele provisors 
op datum van 20 maart laatstleden alhier gezien hebben. 
 
De verkoper op het verkocht huis, land en gronden en toebehoren te ontgoeden en de 
voorschreven Gommarus Feninckx en Anna Maria Joris zijn huisvrouw daarin te goeden en 
vestigen. Aldus gedaan binnen Hulshout ter presentie van Franciscus Janssens en Paulus Gijsels 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13          9 april 1760 
 
Op heden 9 april compareerde voor mij openbaar notaris J. B. Soeten, Adriaen Van Roij 
minderjarige jongeman bijgestaan met Peeter Van Roij zijn vader voor één staak. Adriaen 
Vervoort, Guilliam De Coster gehuwd hebbende Catharina Vervoort, Adriana Vervoort 
bijgestaan met Joannes Van Meerberghen haar man, Eva Vervoort minderjarige dochter 
bijgestaan met Martinus Douwen schepen en Guilliam Vervoort ook minderjarige jongeman 
bijgestaan met Joannes Marien ook schepen te samen voor de tweede staak.  
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Welke respectievelijke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te willen blijven van 
alzulke goederen op den eerste comparant uit hoofde van zijn moeder zaliger Catharina Van Kiel 
zijn verstorven en van degene die aan de andere comparanten zijn verstorven uit hoofde van Diel 
Vervoort en Anna Maria Van Kiel gewezen ouders maar daarvan na prealabele wettelijke taxatie 
door mannen des verstand te scheiden en te delen in twee kavels. 
 
Aan de eerste kavel toegelegd vooreerst zeker huis, schuur en stallingen met den hof en 
binnenveld, grond en toebehoren te samen groot drie willen, gelegen ten dele onder Hulshout en 
ten dele onder Heultje. Palende oost de erfgenamen van den heer meijer Mangelschots, zuid 
S’Heere straete, west Peeter Dirickx en noord Diel Vervoort getaxeerd ter som van 400 guldens. 
Item een perceel land groot een bunder, genaamd “ het blokblock “ gelegen onder Heultje. 
Palende oost Jan Snijers en meer anderen, zuid hun eigendom, west Anna Dirickx en noord 
dezelfde Jan Snijers en getaxeerd ter som van 475 guldens. Item een perceel weide met een 
perceeltje heide groot te samen twee en een halve zille genaamd “ d’ eussel “ gelegen onder 
Heultje. Palende oost … (leeg) en noord de voornoemde erfgenamen Vranckx cum suis. 
Getaxeerd op 50 guldens. Item en tot slot een perceel in hetzelfde “ heulckens broeck “ groot een 
derde deel van een bunder. Paelende oost de erfgenamen Adriaen Lemmens, zuid de Nethe, west 
Cornelis Brusselaars en noord de kerk van Zoerle en is getaxeerd ter som van 200 guldens. Totale 
som bedraagt 1830 guldens. 
 
Voor de tweede kavel werd toegelegd zeker huis, schuur, stalling en hof met een half bunder land 
genaamd “ het binnenveld “ ook gelegen onder Hulshout. Palende in het geheel oost de 
erfgenamen Diel Vervoort, zuid en noord Peeter Verbist, en west Peeter Heijns en is getaxeerd op 
525 guldens. Item een perceel dries genaamd “ de benedenvennen “ groot 175 roeden. Palende 
oost Peeter Verbist, zuid en noord hun eigendom en west Diel Vervoort Pieterszoon, getaxeerd op 
250 guldens. Item een perceel land groot twee en een halve zille genaamd “ het achterste  
bosch “ gelegen onder Hulshout. Palende oost Peeter Verbist en Anna Dirickx, zuid dezelfde 
Verbist, west de weduwe Adriaen Raes en noord hun eigendom, getaxeerd op 220 guldens. Item 
een perceel land groot twee en een halve zille genaamd “ het voorste bosch “ gelegen onder 
Hulshout. Palende oost Peeter Verbist, zuid hun eigendom, west Peeter Dirickx en noord hun 
eigendom, getaxeerd op 200 guldens. 
 
Item een perceel land groot drie zille, genaamd “ de streep “ ook gelegen onder Hulshout. Palende 
oost Peeter Verbist, zuid hun eigendom, west Carel Van Echelpoel en noord de erfgenamen Diel 
Vervoort en getaxeerd op 275 guldens. Item alsnog een perceel gelegen in “ het heulckens 
broeck “ genaamd “ den molenbempt “ groot een half bunder. Palende oost Jan Snijers, zuid de 
Laecke, west Sebastiaen Van Kerckhoven en noord Adriaen De Peuter, getaxeerd ter som van 
225 guldens. Item alsnog een perceel erve genaamd “ het driesken “ groot omtrent 40 roeden 
gelegen onder Hulshout. Palende oost Jan Dirickx, zuid de erfgenamen Diel Vervoort, west Peeter 
Verbist en noord Peeter Dirickx, getaxeerd op 50 guldens. Item en tot slot een perceel land groot 
omtrent een zille genaamd “ het achterste heijcken “ ook gelegen onder Hulshout. Palende oost 
Peeter Verbist, zuid Peeter Peeters, west den eerwaarde heer Kerselaars en noord hun eigendom 
en getaxeerd op 70 guldens. Totale som 1815 guldens. 
 
Verder verklaren, alvorens de loting, de comparanten condividenten dat al de voornoemde 
goederen belast zijn met een kapitale rente van 800 guldens welk kapitaal zij ignoreren in courant 
wisselgeld en dat aan en ten behoeve van het klooster van Sint Niclaesbergh tot Aarschot. 
Item alsnog met een kapitale rente van 300 guldens courant aan en ten behoeve van den 
eerwaarde heer Van Tichelt presbiter tot Lier. Item alsnog met een kapitale som van 60 guldens 
courant aan de kerk van Hulshout voorschreven. De gemelde kapitalen monteren ter som van 
1160 guldens waarvan ieder kavel zal moeten dragen een egale helft. 
 
Na uitrekking der biljetten door een neutrale persoon en is ten gevolge vandien deze eerste kavel 
bevallen aan Adriaen Van Roije matris Catharina Van Kiel. De tweede kavel is bevallen aan de 
gelijke erfgenamen van wijlen Diel Vervoort en Anna Maria Van Kiel, met welke voornoemde 
loting van deze scheiding en deling de respectieve condividenten vergenoegd te zijn. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel 
bedesetter en Franciscus Janssens borgemeester van Heijst als getuigen. 
 
Akte N°          10 april 1760 
 
Op heden 10 april compareerde J. B. Soeten openbaar notaris, Adriaen Vervoort voor ene staak. 
Anna Catharina Vervoort bijgestaan met Guilliam De Coster haar man voor den tweede staak. 
Adriana Vervoort bijgestaan met Joannes Vermeerbergen haar man voor den derde staak. Eva 
Vervoort minderjarige dochter bijgestaan met Martinus Douwen schepen voor de vierde staak. 
Guilliam Vervoort ook minderjarige jongeman bijgestaan met Jan Marien schepen voor de vijfde 
en laatste staak. Die van toenaam Vervoort wettige kinderen en erfgenamen van wijlen Diel 
Vervoort en Anna Maria Van Kiel, tijdens hun leven inwoners van Hulshout. De comparanten 
verklaarden niet langer in gemeenschap te willen blijven van alzulke goederen maar daarvan te 
willen scheiden en delen. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd vooreerst zeker huis, schuur, stal, hof en verdere 
dependentiën met een half bunder land genaamd “ het binnenvelt “ gelegen tot Hulshout. Palende 
oost hun condividenten, zuid en noord Peeter Verbist en west Peeter Heijns en werd getaxeerd op 
525 guldens. Item alsnog een perceel dries genaamd “ de benede vennen “ groot 75 roeden 
gelegen onder Hulshout. Palende oost Peeter Verbist, zuid en noord hun eigendom, west Diel 
Vervoort Peeterssone en is getaxeerd op 250 guldens. Item en tot slot een perceel beemd 
genaamd “ den halven bempt “, groot een half bunder ook gelegen onder Hulshout. Palende oost 
Peeter Peeters, zuid de Nethe, west Peeter Verbist en noord de weduwe en erfgenamen 
Adriaenus Raes, getaxeerd boven een kapitaal van 100 guldens courant aan en ten behoeve van 
Peeter Dillen waarvoor hetzelfde perceel is geaffecteerd ter som van 100 guldens welk kapitaal 
van 100 guldens de eigenaar van dit kavel zal moeten nemen tot zijn last, dus 100 guldens. Deze 
kavel beloopt ter som van 875 guldens maar moet 37 guldens opleggen aan de vijfde kavel. 
 
Aan de tweede kavel werd opgelegd zeker huis met een klein huis, schuur, stal, hof en binnenveld 
met alle verdere dependentiën van dien, groot 320 roeden gelegen onder Hulshout. Palende in het 
geheel oost Diel Vervoort Peeterssone en Peeter Dirickx, zuid Adriaen Bosch, west Cornelis 
Brusselaars en noord “ de gemeente heide “ van Hulshout getaxeerd op 500 guldens. Item een 
perceel land groot ander halve zille genaamd “ de binnen heijde “ gelegen onder Heultje. Palende 
oost Diel Vervoort, zuid S Heerestraete, west Joannes Vaes en noord “ de gemeente heijde “, en 
is getaxeerd op 110 guldens. Item alsnog een perceel land genaamd “ het achterste heijken “ 
groot omtrent een zille gelegen onder Hulshout. Palende oost Peeter Verelst, zuid Peeter Peeters, 
west den eerwaarde heer Kerselaars en noord hun comparanten condividenten. Getaxeerd op 10 
guldens. Item en tot slot een perceel dries genaamd “ den voorsten bempt “ groot omtrent 
anderhalve zille gelegen onder Heultje. Palende oost hun condividenten, zuid “ de muijld 
doncken “ west de erfgenamen Peeter Van Roij en noord de weduwe Cornelis Raes. Getaxeerd 
op 175 guldens. Deze kavel beloopt ter som van 855 guldens maar moet aan het derde kavel 17 
guldens opleggen. 
 
Aan den derden kavel werd toegelegd een perceel land genaamd “ de raven “ groot omtrent een 
bunder gelegen onder Heultje. Oost ’S Heerenstraet leidende van Meerbeeck naar Hulshout, zuid 
Joannes Snijers, west hun comparanten condividenten en noord dezelfde Jan Snijers. Getaxeerd 
op 420 guldens. Item alsnog een perceel beemd genaamd “ den achtersten bempt “ groot 175 
roeden ook gelegen onder Heultje. Oost “ de muijlddoncken “, zuid dezelfde “ muijldoncken “, 
west hun comparanten condividenten en noord de weduwe of erfgenamen Adrianus Raes. 
Getaxeerd op 250 guldens. Item en tot slot een perceel land genaamd “ den achtersten hoek “ 
gelegen ten dele onder Hulshout en ten dele onder Heultje. Palende oost hun comparanten 
condividenten, zuid Peeter Dirickx en de erfgenamen Peeter Peeters, west Peeter Verbist en 
noord Lambrecht Bordonckx. Getaxeerd boven een half veertel koren aan den H. Geest van 
Hulshout ter som van 150 guldens. Deze kavel moet nog trekken van den tweede kavel een som 
van 17 guldens en van den vierde kavel 1 gulden. Totaal ter som van 838 guldens. 
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Voor de vierde kavel werd er toegelegd zeker perceel land groot twee bunders gelegen onder 
Hulshout genaamd “ de streep “ en “ de boschen “. Palende oost Peeter Verbist, zuid dezelfde 
Verbist, west Carel Van Echelpoel en Peeter Dirickx en noord hun eigendom. Getaxeerd op 695 
guldens. Item en tot slot alsnog een perceel beemd, groot 150 roeden en genaamd “ de weef? “ 
gelegen ten dele onder Hulshout en ten dele onder Heultje. Palende oost Hendrick Van 
Kerckhoven, zuid en west de Nethe en noord de weduwe of erfgenamen Adrianus Raes en 
Adriaen Peeters. Getaxeerd op 150 guldens. Totale som 845 guldens. Te betalen aan den derde 
kavel 1 gulden en aan den vijfde kavel zes guldens tot egalisering. 
 
Aan de vijfde kavel werd toegelegd zeker perceel hooi was gelegen in “ het heulckens broeck “ 
genaamd “ den molenbempt “ groot een half bunder. Oost Jan Snijers, zuid de Laecke, west 
Sebastiaen Van Kerckhoven en noord Adriaen De Peuter, getaxeerd op 225 guldens. Item alsnog 
een perceel land groot 150 roeden gelegen onder Hulshout. Oost Peeter Verbist, zuid hun zelf, 
west en noord een beemd. Getaxeerd op 150 guldens. Item alsnog een perceel land groot 150 
roeden gelegen onder Hulshout. Palende oost Peeter Verbist, zuid hun zelf, west en noord het 
Bemptstraetje, getaxeerd op 150 guldens. Item alsnog een perceel land genaamd “ de sille “ groot 
een zille gelegen onder Hulshout. Palende oost Lambrecht Bordonckx, zuid Peeter Verbist, west 
het Bemptstraetje en noord hunzelf. Getaxeerd op 150 guldens. Item alsnog een perceel land 
genaamd “ het driesen “ ook gelegen onder Hulshout. Palende oost Jan Dirickx, zuid hun zelf, 
west de straat en noord Peeter Dirickx. Getaxeerd op 50 guldens. Item een perceel land genaamd 
“ het heijken “ gelegen ten dele onder Hulshout en ten dele onder Heultje, groot omtrent een half 
bunder. Palende oost Jan Van Hout, luidden heer meijer Mangelschots en noord de Heistraat. 
Getaxeerd op 220 guldens. Item moet deze kavel nog trekken van de eerste kavel een som van 34 
guldens. Item alsnog van de vierde kavel zes guldens tot egaliteit van een gelijke som van 838 
guldens. 
 
Dus beloopt iedere kavel ter som van 838 guldens. Bij procedure van blinde loting is de eerste 
kavel bevallen aan Adriaen Vervoort gehuwd met Elisabeth De Ceulenaar. De tweede kavel 
bevallen aan Anna Catharina Vervoort gehuwd met Guilliam De Coster. De Derde kavel is 
bevallen aan Adriana Vervoort gehuwd met Jan Vermeerberghen. De vierde kavel is bevallen 
aan Guilliam Vervoort. De vijfde en laatste kavel is bevallen aan Eva Vervoort. 
 
Akte N° 15          12 april 1760 
 
Op heden 12 april compareerde voor mij openbaar notaris Jan Baptist Soeten, Joannes 
Lambrechts, Hendrick Lambrechts, Elisabeth Lambrechts bijgestaan met Peeter Dockx haar 
man, mitsgaders Peeter Lambrechts en Hendrick Lambrechts hun sterk makende voor 
Joannes Franciscus Lambrechts hun meerderjarige absente broer. Item en tot slot Catharina 
Coppens bijgestaan met Peeter Geens haar man.  
 
Welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan en ten behoeve van Gaspar Hens 
meerderjarige jongeman hiermede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van 
zeker perceel bos, groot een half bunder genaamd “ het cuijlbosch “ gelegen onder Hulshout. 
Palende oost Adriaen Van Dijck, zuid den eerwaarde heer Van Tichelt presbitus, west de 
erfgenamen van de heer meijer Mangelschots en noord Franciscus Janssens nomine uxoris 
Catharina Boeckx en is deze koop geschied om en mits een som van 315 guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Peeter Bruijnseels schepen van 
Heijst en Diel Van Put als getuigen. 
 
Akte N° 16          19 april 1760 
 
Op heden 19 april compareerde voor mij openbaar notaris J. B. Soeten, Henrickus Wendrickx 
inwoner van alhier, welke comparant bekende ontvangen te hebben van den eerwaarde heer 
pastoor Schellincx van Herselt een som van 200 guldens wisselgeld. 
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Comparant stelde tot pand zeker stuk land groot vijf zillen genaamd “ de huijskens? “ gelegen 
onder Herselt. Palende oost Hendrick Snijers en Peeter Derboven, zuid en west Jan Wijnrickx en 
noord Hendrick Verlinden en Adriaen Verlinden. 
 

Akte N° 17          14 mei 1760 
 
Op heden 14 mei compareerde voor mij openbaar notaris J. B. Soeten, de eerzame Anna Boeckx 
bijgestaan met Sieur Joannes Heijlen haar man welke comparante verklaarde in erfkoop verkocht 
te hebben aan en ten behoeve van Adriaen Van Den Bruel hier mede comparerende een zeker 
perceel land groot omtrent drie zillen genaamd “ den swaelmensteert “ gelegen onder Hulshout 
omtrent de Plaatse. Palende oost Peeter Bruijnseels, zuid Joannes Van Asbroeck, west den 
voornoemde acceptant en noord Jan Feninckx en Adriaen Boeckx om en mits de som van 545 
guldens courant geld. 
 
Deze te laten condemneren met kosten mede om te compareren voor de wethouders van 
Noorderwijk en de stadhouders en Leenmannen van het Leenhof van Raedeschot. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Noorderwijk ter presentie van Petrus Damasius Daems borgemeester des 
graafschap van Olen en Josephus Martinus Heijlen als getuigen. 
 
Akte N° 18          30 mei 1760 
 
Voorwaarden en condities waarop de heer Bosquet Raad en surintendant van zijne Excellentie 
den heer Markies van Westerlo als administrator der goederen van wijlen den heer Baron van “ De 
Quabeeck “ wegens het beneficie van Sint Servaes publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen in diverse kopen zekere kwantiteit rus gelegen onder Ramsel op “ het 
streepken “ en “ de pape dellen “. Volgt een lijst met kopers. 
 
Akte N° 19           1760 

 
Voorwaarde en condities waarop Elisabeth Broeckx weduwe wijlen Adriaen Janssens 
publiekelijk presenteerde te verkopen het nageschreven hooi, stro en verdere effecten ten sterfhuis 
van wijlen haar man bevonden. Volgt een lijst met kopers. 
 
Akte N° 20          9 augustus 1760 
 
Op heden 9 augustus compareerde voor mij openbaar notaris Jan Baptist Soeten, Guilliam 
Heijlen en Elisabeth Van Dijck gehuwden en inwoners van Heijst, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben van Anna Elisabeth Van Holen jong bejaarde dochter, inwoonster van 
Hulshout een som van 200 guldens. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel land genaamd “ de grave “ gelegen in 
Hulshout, groot drie en een half bunder. Palende oost Guilliam Verlaer, zuid D’ Amerstraat, west 
Peeter Van Noten en noord Sebastiaen Boeckx. 
 
Voorschreven renthefster verklaarde het voornoemde kapitaal geprovenieerd te zijn van een 
gerembourseerd kapitaal van 800 guldens courant naarder gedeprimeerd in de akte van obligatie 
die voor mij notaris passeerde op datum van 24 juli 1758 en verklaarde dezelfde renthefster nog 
verder dat Barbara Van Den Acker weduwe van wijlen Peeter Van Holen haar moeder 
gedurende haar leven den intrest van het voorzegde kapitaal van 200 guldens courant moet 
trekken en genieten constituerende tot meerdere corroboratie en vastigheid. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Henricus Geens en Peeter 
Franciscus Van Holen als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 21         25 september 1760 
 
Op heden 25 september compareerde voor mij openbaar notaris Jan Baptist Soeten, Joannes 
Lintermans inwoner van alhier, welke comparant belende ontvangen te hebben uit handen van 
Maria Coolbunders weduwe van wijlen Adriaen Verlinden, een som van 100 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel schaarbos gelegen onder Herselt aan  
“ de langdonken “ waarvan de wederhelft competeerde aan Michiel Heijlen nomeni primo uxoris, 
groot in het geheel zeven dagmalen. Palende oost “ de langdonken “, zuid de loop scheidende 
Herselt en Langdorp, west en noord de erfgenamen van wijlen Adriaen Van De Weijer, en 
verklaarde de voornoemde comparant het gezegde perceel bos te weten als vrij, zuiver en 
onbelast. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt, ter presentie van Joannes Boonen schepen en 
Peeter Coolbunders als aanzochten getuigen. 
 
Akte N° 22         29 september 1760 
 
Op heden 29 september compareerde voor mij Joannes Baptist Soeten openbaar notaris, Peeter 
De Cock geautoriseerd van Maria Hanegreeffs weduwe van wijlen Joannes Smolders ter ene 
zijde. Maria Verstrepen weduwe van wijlen Joannes Van Den Broeck ter andere zijde. 
 
Welke eerste comparante verklaarde aan de tweede present en de nageschreven huur 
accepterende van zeker huis gestaan en gelegen onder Ramsel met de landen daaraan annex de 
huurster genoegzaam bekend mits zij hetzelfde actueel in huur heeft en bewoond. Bovendien zal 
dezelfde huurster ledig moeten laten liggen een half zille genaamd  “ het streepken “ tot half 
maart. De huurster moet ook betalen de huur van twee percelen bos aan de voorschreven Maria 
Hanegreeffs competerende ook gelegen tot Ramsel. Mede comparerende Joannes Vermunnight 
dewelke zich voor de voorgezegde huur als borg stelde. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt ter presentie van Franciscus Geudens en Joannes 
Rombouts als aanzochten getuigen. 
 
Akte N° 23          6 november 1760 
 
Op heden 6 november compareerde voor mij openbaar notaris Jan Baptist Soeten, Henricus 
Soeten gehuwd met Joanna Cornelia Van Looij en Petrus Martinus Soeten minderjarige 
jongeman bijgestaan met Henricus Soeten zijn broer ter ene zijde. Henricus Vertommen ter 
ander zijde. 
 
Welke eerste comparanten verklaarden aan den tweede, present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere hoeve met de landen, beemden, weiden, driessen daaraan annex 
behoudens het part en deel competerende aan mij notaris ingevolge de scheiding en deling 
hetgeen bij deze niet werd mede verhuurd gelegen onder Noorderwijk in “ het wout “ aan den 
huurder genoegzaam bekend en om en mits daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf een som van 
60 guldens, te weten 20 guldens aan den voornoemde Henricus Soeten, en 40 guldens aan zijn 
voornoemde broer en bovendien jaarlijks te betalen voor graanpacht de kwantiteit van 34 veertelen 
en half koren te weten 20 aan den voornoemde Henricus Soeten en veertien en een half veertel 
aan zijn broer Petrus Martinus Soeten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Noorderwijk ter presentie van Adriaen Witvrouwen 
derogerende aan zijn actuele huur der zelfde hoeve cum annex en Peeter Wauters als getuigen. 
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Akte N° 24         12 november 1760 
 
Op heden 12 november compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Dockx en Maria Anna 
Dockx gehuwden en inwoners van Hulshout, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
uit handen vanwege de regenten var kerk van Hulshout een som van 400 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker stuk land groot omtrent een half 
bunder gelegen onder Bruggeneinde resort van Heijst genaamd “ peesmaelhoff “. Palende oost, 
west en noord Franciscus Boeckx en zuid Joannes Franciscus De Backer. Item alsnog een perceel 
land onder Hulshout gelegen in de Haeghstraete genaamd “ het laetereijnde “ groot een half 
bunder. Palende oost Baven Witvrouwen, zuid Adriaen Van Leuffel, west de Haeghstraet en noord 
Joannes Dockx Corneliszoon. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Franciscus Janssens en Joannes 
Dockx Corneliszoon inwoners van Hulshout als aanzochten getuigen. 
 
Akte N° 25         22 november 1760 
 
Voorwaarden en condities waarop Jan Franciscus Van Roij zo voor zichzelf als in kwaliteit van 
momber over de wezen van wijlen Adriaen Van Roij daar moeder van leeft Maria Van Passel met 
voorgaande autorisatie der wethouders van Veerle, publiekelijk presenteerden te verkopen bomen 
en struiken in differente kopen. Volgt een lijst met aangeboden koopwaar en hun kopers met hun 
te betalen onkosten. 
 
O.a. de eerste koop op “ het heijvelt “ bestaande in dertien struiken, 15de koop den gehele kant 
langs Hulshout, 16de koop op het half bunder al de struiken langs “ den bruel “. Totaal 21 kopen. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht den 22 november 1760, ter presentie van Diel Van Put en 
Martinus De Vos en meer anderen als getuigen. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen van 
betalingen. 
 
Akte N° 26         12 december 1760 
 
Voorwaarde en condities waarop uit kracht van mandaat van Juffrouw de weduwe J. J. Peeters 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen den hooi was gestaan op zekere 
beemd “ de ravendoncken “ genaamd. 
 
Totaal verkocht zes kopen waarvan de kopers o.a. waren Franciscus Van Houtvenne, Jan Baptist 
De Peuter, Ambrosius Van De Bosch Heijst, Peeter Hanegreefs Bruggeneinde, Jan Baptist 
Goossens Hulshout borg Franciscus Claes Bruggeneinde. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht 
ter presentie van Guilielmus Salen en Diel Van Put. 
 
Akte N° 27         13 december 1760 
 
Voorwaarden en condities waarop Sieur Joannes Baptista Soeten meijer van Herselt en 
Hulshout publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen in differente kopen het 
schaarhout gestaan op zijn goederen genaamd “ het sporrelandt “ en “ de schransen “ daaraan 
annex, mitsgaders hetgeen stond in zijn bos genaamd “ het roodtlandt bosch “ alles gelegen 
onder Hulshout. 
 
Eerste koop het schaarhout gestaan op “ het eerste schansken “ in huur bij Jan Vervoort 
ingemijnd bij Jan Van Put … etc. Totaal aangeboden zeven kopen. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht ter presentie van Martinus De Vos en Diel Van Put en meer anderen als getuigen. 
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Akte N° 28         13 december 1760 
 
Voorwaarden en condities waarop den heer Durieux als rentmeester van zijne Excellentie den 
heer Markies van Westerlo publiekelijk presenteerde te verkopen aan de meestbiedende 
hefschaarhout gestaan op “ de vaertcanten “. 
 
Eerste koop beginnende aan den ingang der vaerte tot aan den eersten doorgang … ingemijnd bij 
Gommer Van Dijck van Booischot, borg Hubertus Boeckx. Totaal drie kopen. Aldus publiekelijk 
verkocht deze 13 december ter presentie van Joannes Marien schepen en Adriaen Van Den Bruel. 
 
Akte N° 29         18 december 1760 
 
Vermits Gerardus Faes onlangs aflijvig is geworden zonder kinderen latende in het leven zijn 
vader en moeder en zijn weduwe Elisabeth Broeckx en dat zijn sterfhuis alsook het sterfhuis van 
Adriaen Janssens eerste man van de voornoemde weduwe Elisabeth Broeckx is gevallen onder 
Hulshout coustume van den bijvang van Lier, zo is het dat de ouders van den voornoemde 
Geeraert Faes gerechtigd zijn om de voornoemde weduwe te doen afstaan de legitieme portie in 
de meubilaire nalatentheid van hun voornoemde zoon en daarom om te voorkomen en te 
proveniëren zo zijn op heden 18 december voor mij notaris gecompareerd Elisabeth Broeckx 
laatste weduwe van den gemelde Gerardus Faes ter ene. Joannes Faes vader van den 
voornoemde Gerardus Faes ter andere dewelke de respectieve comparanten verklaarden 
onderling ten regarde der gemelde legitieme portie tot akkoord gekomen zijn op navolgende 
manieren. 
 
O.a. eerste comparante zal betalen en gelden een som van 60 guldens aan den tweede 
comparant. Tweede comparant bekomt de klederen en lijnwaad gediend en bruikbaar van zijn  
zoon Gerardus Faes. 
 
in de marge: ende mits de eerste comparante enigszins beducht is van bevrucht te wezen van 

den voornoemde haar laatste man en hetzelfde naarder bevindende zo zal zij in 
dat  geval de gezegde penningen ten voorzegde dag niet moeten tellen nog 
betalen en zal hij tweede comparant bij geboorte der zelfde vrucht de gezegde 
kist met alle iegelijke klederen bij hem alreeds genoten moeten restitueren ten 
ware hetzelfde kind onmiddellijk kwam te overlijden. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
Joannes Verbist als bedezetters van hetzelfde Hulshout als aanzochten getuigen. 
 
Akte N° 30         23 december 1760 
 

Op heden 23 december 1760 compareerde voor mij openbaar notaris Joannes Baptist Soeten, 
Joannes Docx Corneliszoon en Catharina Bruijnseels gehuwden en ingezetenen van Hulshout 
welke comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van de respectieve Regenten van 
de H. Geest Tafel van Hulshout een som van 50 guldens. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker perceel erve eertijds weide nu bos, groot een 
half bunder gelegen onder Hulshout omtrent “ het dood broeck “. Palende oost de erfgenamen 
Gisbert De Schutter, zuid Peeter Bruijnseels Adriaenszoon, west Franciscus Van Den Bruel 
nomine uxoris en noord de erfgenamen Peeter Lauwerijs. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Franciscus Janssens en Jan 
Rosiers als aanzochten getuigen. 
 
Akte N° 31         29 december 1760 
 
Op heden 29 december compareerde voor mij openbaar notaris Joannes Baptista Soeten, Petrus 
van Menxel en Catharina Broeckx gehuwden en inwoners van Hulshout welke comparanten 
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bekenden ontvangen te hebben uit handen van Franciscus Van Den Bruel en Joanna Boeckx 
gehuwden en ingezetenen van Bruggeneinde resort van Heijst, een som van 160 guldens courant 
geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente en kapitaal speciaal tot pand zeker perceel land groot 180 
roeden, geheten “ de sogge “ gelegen onder Hulshout. Palende oost de Lijperstraat?, zuid Adriaen 
Van Ouijtven, west Adriaen Van Den Bruel en noord den voornoemde rentheffers. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Joannes Verbist en Fransciscus 
Van Asbroeck als getuigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akte N° 1          24 januari 1761 
 
Op heden 24 januari compareerde voor mij openbaar notaris Sieur Joannes Franciscus 
Verstraeten als gelaste van zijn ouders ter ene zijde. Guillam Vinckx inwoner van Werchter alhier 
present ter andere zijde.  
 
Welke eerste comparant verklaarde bij deze aan den tweede present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker perceel zowel land als beemd, groot een half bunder gelegen onder 
Werchter. Palende oost Peeter Verlooij, zuid de zogenaamde Kapellestraat, west de weduwe of 
erfgenamen Andries Holemans en noord aan “ de leijbecke “ en dat voor een tijd van 99 
consecutieve jaren. 
 
Dat den huurder op het gehuurde perceel erve gehouden zal wezen tussen heden datum en de vijf 
eerstkomende jaren te bouwen of te laten bouwen een redelijk huis ten minste van 3: a: h, welk 
huis met ap- en dependentiën van dien altijd verbonden en geaffecteerd zal zijn en blijven voor de 
gezegde huur en voor de jaarlijkse lasten van het gemelde perceel van erve en ingeval den 
huurder alle jaren ten zijne vervaldag de gemelde huur en de lasten niet betaalde en dat hij 
dezelfde drie jaar zou laten verlopen zonder daarop enige betaling te doen zo zal de gezegde huur 
komen te cesseren, dood en teniet en den verhuurder zal in dat geval het gezegde huis publiekelijk 
mogen verkopen. Dat den verhuurder de eusselen of putten degene bij het gemelde perceel 
beemd met daarin te baggeren dezelfde putten zal moeten vullen en effenen tot zijn kosten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt ter presentie van Henricus Dillen en Peeter 
Coolbunders als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2          16 april 1761 
 
Op heden 16 april compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Janssens en Catharina 
Boeckx gehuwden en inwoners van Hulshout, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
uit handen vanwege de respectieve regenten der kerk van Hulshout een som van drie honderd 
guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze kapitale rente speciaal zeker stuk land gelegen tot Hulshout groot 
een half bunder. Oost de weduwe of erfgenamen Peeter Bosch, zuid de Kapelanie van hetzelfde 
Hulshout, west de Sijpstraete? en noord Joannes Douwen. 
 
De respectievelijke regenten verklaren de voornoemde penningen geprovenieerd te zijn van twee 
gerembourseerde kapitalen, de ene vanwege Adriaen Van Leuffel en de andere vanwege de 
wezen Jan Baptist Broeckx zijnde de rest gesuppleerd uit “ de comme “. Aldus gedaan en 
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gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Jesper De Rijdt en Jan Van Menxel (Mensel) als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Inliggende folio: 
Den ondergeschreven bekende ontvangen te hebben uit handen van Franciscus Janssens een 
som van drie honderd guldens met den intrest, welke drie honderd guldens hij uit de kerk kas op 
intrest had ontvangen (op) 16 april 1766 en op heden aan de kerk afgeleid en gelegd in de 
kerkkom, ter presentie van Joannes Vervoort schepen van Hulshout. Actum te Hulshout 5 
november 1767, Fr. H. Daems koster in Hulshout. Protocolle voor de notaris Soeten. 
 
Akte N° 3          16 april 1761 
 
Op heden 16 april compareerde voor mij openbaar notaris Joannes Baptist Soeten tot Olen 
residerende, Barbara Boeckx jonge dochter inwoonster van Hulshout bijgestaan met Adriaen 
Van Den Bruel haar zwager, welke comparante bekende tot haar contentement ontvangen te 
hebben uit handen van de respectieve Regenten van het gemelde Hulshout een som van 200 
guldens. 
 
Comparante stelde voor deze kapitale rente speciaal haar huis, schuur en stal met den hof en 
binnenveld daaraan annex, gelegen onder de gemelde Heerlijkheid van Hulshout omtrent de 
Plaatse. Palende oost de genaamde Kapellestraat, zuid Adriaen Songers (Siongers), west Jan Van 
Passel en noord ’S Heerenstraat. 
 
Verklaarde de rentgeldster de penningen gebruikt te hebben om daarmede ten dele te betalen den 
koopprijs van zeker half bunder beemd naarder geëxprimeerd in den goedenisbrief op heden deze 
datum voor stadhouder en Leenmannen van het Leenhof Blereau en verklaarden deze kapitale 
penningen gerembourseerd te hebben bij cap. van Hendrick Van Holen de rest genomen uit “ de 
comme “. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jesper De Rijdt en Jan 
Van Menxel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De voorstaande rente ten last van Barbara Boeckx op 2 september 1771 gerembourseerd aan de 
provisors der H. Geest Tafel van Hulshout volgens hun verleden kwitantie. De schuld alhier 
gedood en gecasseerd deze 5 september 1771. 
 
Akte N° 4          15 mei 1761 
 
Perikel van geschil opgestaan zijnde tussen zijne Excellentie de Graaf van Merode Markies van 
Westerlo, Heer van Hulshout etc. ter ene zijde en de regeerders en ingezetenen dezelfde 
Heerlijkheid van Hulshout ter andere zijde over de eigendom der heiden binnen hetzelfde Hulshout 
gelegen, zeggende zijne Excellentie dat dezelfde aan hem toebehoren als hebbende het recht van 
wijlen den Graaf Ansfridus afkomende van Carel Den Grooten, eigenaar van het land van 
Westerlo, Bisschop van Utrecht & dewelke bij akte van het jaar 994 onder andere aan de kerk van 
Utrecht heeft gegeven de goederen begrepen in dezelfde clausule quamdam mei juris 
haereditatem quam antea potestative possederam infra comitatum rien nuncupatum quorum 
locorum hac sunt nomina Westerloo, Odlo, Bolo, Meerbeeck, Hoijbeeck burente prome meorum 
que parentum remedio cum omnibus ad hac pertinentibus ecclesus adificus agris mancipus 
paseuis pratis cultis et incultis silvis aquis aquarum decursibus welke recht door de kerk van 
Utrecht wederom daarna is uitgekeerd en gekomen aan het doorluchtige huis van Merode en dat 
het is geweest uit kracht van deze eigendom dat ten jare1530 den Heer Joannes van Merode aan 
den Heer Prelaat des Godshuijs van Tongerloo tot oirboir van dezelfde Godshuis heeft uitgeven vijf 
bunders moer of goor met deze clausule genomen en gepaald uit mijnheer van Merode, andere 
moeren om dezelfde vijf bunderen te doen uitsteken of torven tot des Heer des Godshuis 
voorschreven beliefte zonder respectie of restrictie van zekere jaren met condities. 
 
Wanneer zo wanneer deze voorschreven vijf bunders moer uitgetrokken, getorft of uitgedelft zijn 
zullen dat als dan den grond daar af weder zal behoren (aan) mijne Heeren van Merode voor hem 
of zijn hoiren en nakomelingen volgens akte gepasseerd voorschepen des Landts van Westerlo op 
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den veertienden augustus van het voorschreven jaar 1530 en waarvan dezelfde abdij tot op den 
ure van heden nog het vreselijke gebruik heeft … die bunder nog niet ontzijn … ende dat ook 
achtervolgen hetzelfde oud recht den doorluchtige Heere Phillippus Van Merode ten jare 1628 
wanneer het Land van Westerlo is opgericht in Markizaat om van de Majesteit gehouden te worden 
ten Leen daaraan onder andere goederen gevoegd heeft het voorschreven land, Heerlijkheid en 
Markizaat van Westerlo met het kasteel aldaar, mitsgaders de Heerlijkheden van Herselt, 
Hulshout, Gelindel, Zoersel en Berchem.  
 
Bossen, vijvers, moeren recht van patronaatschap en allerhande en hun toebehoren volgend de 
akte daarvan zijnde dat dezelfde eigendom ten jare 1703 ook is vastgesteld bij zeker advies en 
naarder advies hetgeen den heer Abt van Tongerlo alsdan heeft gediend aan de Edele en 
Eerwaarde Heren Staeten van Brabant om te voldoen aan hun apostille gevolgd op een rekwest 
van de ingezetenen en de gezworenen van den gehucht van Heultje onder het Markizaat van 
Westerlo van tijd tot tijd vele en verscheidene percelen # en dat ook bij de rekeningen van het huis 
van Westerlo van over omtrent de drie honderd jaar tot nu toe blijkt dat vanwege de Heren Graven 
en Markiezen van Westerlo, van de voorschreven heiden zijn uitgegeven, dewelke al hun 
uitwerksel hebben gehad en nog hebben, mitsgaders zijn van jaar tot jaar op de gemelde heiden 
ten behoeve des voornoemde Heren verkocht geworden een grote kwantiteit van turf en moeren, 
zonder oppositie van iemand waartegen de Regeerders en ingezetenen van Hulshout integendeel 
zeggen dat aan hun dezelfde heide toebehoort tot fondament die er voordragende dat hij over alle 
memorie van mensen daarop met hun beesten hebben geweid, russen geslagen, enige percelen 
die er tot behoefte van de gemeente tot cultuur gebracht, dewelke tot op het uur van heden tot 
haar behoefte nog verhuurd worden, dat ook van verscheidene omliggende erven van over ouds 
voor regenten beroepen word “ de gemeijnte heijde “ en dat zij voorzien zijn van een leenboeck 
waarin gevonden werd verscheidene ordonnantiën gemaakt bij schepen kerkmeester, H. 
Geestmeesters, gasthuismeesters, bedesetters en andere goede mannen van Westerlo hun 
gedragende tot het gebruik van dezelfde heide om te voorkomen het misbruik die er op de pene 
daarbij gesteld.  
 
Welke redenen ondertussen door zijne Excellente niet werden aangenomen voor waarachtig, nog 
te voor bestaand en aangezien dat zij van wederzijds verder geschil zo te voorkomen, zo is dat op 
heden den vijftienden mei 1761 voor mij Joannes Baptista Soeten, openbaar notaris geadmitteerd 
in hare Majesteits Souvereine Raad van Brabant tot Olen residerende ter presentie van de 
ondergeschreven getuigen gekomen en gecompareerd zijn den Heer Franciscus Jacobus 
Bosquet Raad en surintendent van zijne Excellente den heer Markies van Westerlo, Heer van 
Hulshout etc. en dezelfde zijne Excellentie ten zijne naarder behoorlijk geconstitueerd en 
geautoriseerd bij procuratie op dato van 30 augustus laatstleden ten deze in origineel gevoegd ter 
ene zijde. Joannes Marien schepen, Adriaen Van Den Bruel en Joannes Verbist bedesetter 
des voornoemde Heerlijkheid Hulshout ter andere zijde.  
 
Ze hebben na voorgaande rijp beraad, deliberatie en verscheidene adviezen desaangaande 
benevens mij notaris als meijer en gegoede van hetzelfde Hulshout genomen te hebben zijn ter 
zijne nageschreven, na pralebele convocatie behoorlijk geconstitueerd en geautoriseerd van de 
ingezetenen en gegoeden van aldaar bij procuratie op datum van 18 augustus laatstleden 
gepasseerd voorden notaris Van Hove tot Heist residerende. Al hetwelk de respectieve 
comparanten tot voltrekking en volkomen, effect van hun conventie transactie ende … verklaren te 
stipuleren den nageschreven condities: 
 

1. Dat de tweede comparant in geval zij of hunne constituanten enig recht actie of pretentie 
zouden kunnen formeren over zeker turf en moerbergen gelegen onder hetzelfde Hulshout 
in de heide aldaar, genaamd “ de nederheijde “ of “ het Hulshouts goor “ hetzelfde recht 
actie of pretentie tot de gemelde of pretentie tot de gemelde turf en moerbergen met de 
grond die er bij en mits deze zijn cederende en transporterende aan den voornoemde Heer 
eerste comparant ten behoeve van zijn voornoemde Heer constituant hetgeen bij dezelfde 
heer eerste comparanten behoeve voorschreven wordt geaccepteerd. 
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2. Dat de voornoemde comparanten den voornoemde Heer eerste comparant immers zij Heer 
constituant bij en mits deze zijn dechargerende van de achterstallige lasten van zijn 
goederen onder hetzelfde van zijn goederen onder hetzelfde Hulshout gelegen, ingeval 
daar nog enige zouden bevonden worden degene niet betaald zijn. 
 

3. Dat den voornoemde Heer eerste comparanten aan de tweede comparanten ten behoeve 
van de respectieve ingezetenen van het gemelde Hulshout is cederende en 
transporterende op de nageschreven condities allen het recht, actie of pretentie het gene 
aan zijn voornoemde Heer constituant zouden kunnen competeren op zekere heide onder 
Hulshout gelegen, genaamd “ de Nedereheijde, of “ Hulshout goor “ te weten zo ze 
dezelfde turf en moerbergen zijn verkocht zonder verder, mits den Heer eerste comparant 
ten behoeve voorschreven dezelfde onverkochte turf en moerbergen met den grond die hij 
er heeft gereserveerd gelijk hij ook bij deze reserveren den rus met den grond die er 
gelegen (is) tussen de gemelde turf en moerbergen met degen die aan dezelfde 
moerbergen is aangelegen trekkende linie recht langs den zuiden of langs den 
zogenaamde “ armen duivel “ naar het oosten en lang den noorden of langs “ den 
torfberg “ gedefructeert worden van de abdij van Tongerloo tot aan de gracht scheidende 
Hulshout van Zoerle ook lijnrecht naar het oosten en verder zullen de partijen contracten 
hun reguleren naar de palen alzo op de voor en nabeschreven condities bij den tweeden 
comparanten, denkelijk werd geaccepteerd ten behoeve der respectieve ingezetenen van 
hetzelfde Hulshout. 
 

4. Dat de voornoemde tweede comparanten geobligeerd zullen wezen den kost van hun 
gemeente te verzoeken octrooi, om in dezelfde heide provisionelijk een kwitantie van zestig 
bunder publiekelijk te verkopen en de penningen daarvan te provianderende ter rente uit te 
zetten om de intresten die er jaarlijks te employeren tot verlichting van hun personele laste. 
 

5. Dat de tweede comparanten of hun cusseseurs in bediening gebolsterd zullen wezen in 
geval zij voornoemde octrooi zullen kunnen impreteren van de voorgeroerde zestig bunders 
en al degene die in de zelfde heide voortaan meerder verkocht zullen worden te verkopen 
op last dat iedere koper per bunder jaarlijks voor cijns ten behoeve van zijne voornoemde 
Excellentie zal moeten betalen drie stuivers en verder de ordinaire pontpenningen, tienden, 
derden boom en alle andere heerlijke rechten zo en gelijk van alle ander cijnsgoed aldaar 
gelegen word gegeven en betaald. 
 

6. Dat den Heer comparant bij order van zijn voornoemde Heer constituant wilt en begeert dat 
er een nieuw chijnsboek geformeerd word en behoorlijk vorm van al de verkochte percelen 
in dezelfde heide zonder dat dezelfde chijnsen zullen vermogen gemeld geld te worden met 
de andere chijnsen opdat dezelfde door de mengelingen die er niet en zouden komen te 
abseurenen. 
 

7. En op dat den gemelde chijnsboek des te beter en gevoegelijker zou kunnen geformeerd, 
zo reserveerde den Heer eerste comparant de macht en faculteit van (een)zodanige notaris 
tot het verkopen der voornoemde percelen van heide te emploijeren als het hem believen 
zal mits hij niet meer en zal vermogen te vragen als twee gulden tien stuivers van iedere 
koop boven het zegelrecht degene hem van den kopers dezelfde betaald zullen moeten 
worden. 
 

8. Dat binnen de acht dagen na de voltrekking der gezegde verkoop degene gescheiden zal 
met den uitgang der brandende kaars of immers met een stokslag elke koop zal moeten 
doen goeddeels van zijn gekocht perceel en alle iegelijke rechten ten behoeve van zijnde 
Excellentie aan den daartoe te stellen (een Griffier) betalen zo en gelijk van alle andere 
chijns goederen aldaar gelegen bij verkoop betaald worden en zullen de koper ten zelfde 
dag gehouden zal zijn de aanpalende van hun gekocht perceel over te brengen en te 
rapporteren en dezelfde in het gestelde zijnde behoorlijk (te) ondertekenen. 
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9. Dat de voornoemde tweede comparanten hetzij als regeerders of geconstitueerde der 
voorschreven ingezeten een gegoede of hun successeurs in bediening binnen twintig 
eerstkomende jaren te beginnen binnen twintig eerstkomende jaren te beginnen van den 
datum van het te importeren octrooi hetgeen binnen de twee maanden na deze dat dezer 
zal moeten verkocht worden in geval zij hetzelfde zullen obtinueren, gehouden en 
geobligeerd zullen wezen de voornoemde zestig bunders en de voegen en manieren 
voorschreven publiekelijk te verkopen en ingevallen zij indien gevalle in fout bleven van in 
dezelfde heide de kwantiteit van zestig bunders te verkopen zo zal zijne voornoemde 
Excellentie van dezelfde heide zoveel bunders als daarin minder als zestig zullen wezen 
verkocht na verloop van den gemelde termijn aan zich vermogen te attribueren hetzij om 
mede de zelfde te verschijnen of anderszins daar mede te doen zo en gelijk het hem 
believen zal. 
 

10. Item is geconditioneerd dat de twee percelen van heiden het ene genaamd “ het swart 
land “ en het andere “ de dijcken “ gelegen onder het voorschreven Hulshout in de 
voorgeroerde heide palende tegens de landen van mij notaris competerende /: welke twee 
percelen alsnu aan zijne voornoemde Excellentie zijn competerende bij abandonneren van 
zekere jonker Cannaerts eertijds gewezen meijer van hetzelfde Hulshout voortaan in de 
lasten zullen geven per bunder zoveel als de andere de te verkopen heide per bunder zal 
moeten geven, te weten in de laatste waarin zijne voorschreven Excellentie geobtineerd zal 
wezen te contribueren:/ 
 

11. Item is nog geconditioneerd dat zijne Excellentie tien bunders heide zal vermogen te 
nemen warende alzo het hem believen zal uit de voornoemde heide hetzij om de zelfde te 
verschijnen te nemen dicht bij het dorp over de zogenaamde behoudens hij dezelfde niet 
zal morgen torven beplanten of andersints daarmede te doen hetgeen hem believen zal en 
mits betalende in de lasten zo veel als de andere de te verkopen heide per bunder moeten 
betalen. 

 
In de marge: op de voorzegde voet behoudens dat hij dezelfde tien bunders niet zal vermogen 

te verkopen dicht bij het dorp, maar zal dezelfde moeten nemen over de 
zogenaamde “ torf vaerte “ leidende van de voornoemde heide naar de Nethe. 

 
12. Item wordt nog geconditioneerd dat de tweede comparanten dezelfde “ vaerte “ leidende 

van de voornoemde heide naar de Nethe zullen vermogen te openen zover en zo dikwijls 
als het hun believen zal gelijk ook de gracht nevens de voornoemde “ dijkcen “ en “ het 
swert land “ om het al te abundant water waarmede des winters dezelfde heide 
geannonceerd is af te leiden, mede zullen zij ook den dijk zogenaamde “ langen dijk “ 
gelegen tussen “ het swert land “ en “ de dijcken “ vermogen te gebruiken voor een weg 
voor alle iegelijke passages zo met de kar, hoornbeesten als anderszins. 
 

13. Item werd nog geconditioneerd dat de ingezetenen van Hulshout ter exclusie van alle 
andere met hunne hoornebeesten, schapen en al het andere vee zulle vermogen te 
stouwen (hoeden) en te laten passeren zo op de voorschreven heiden turf als moerbergen 
degene ten behoeve van zijne voornoemde Excellentie hiervoor zijn gereserveerd en dat 
zolang tot dat dezelfde heiden zullen worden tot cultuur of bos gebracht worden zonder 
verder mits de gezegde pasturatie als dan ter dier cause zal komen te censeren en tot 
cultuur of bos gebracht zijnde zullen ook in de lasten op de voorschreven voer moeten 
gelden en betalen. 
 

14. Item is nog de conditie dat de tweede comparanten of hunne successeurs in bediening na 
de voorschreven kwantiteit van zestig bunders verkocht te hebben en oordelen ten 
behoeve der voornoemde ingezetenen oorbaar en favorabel te wezen van een grote 
kwaliteit te verkopen dat als daar, indien geval daartoe altijd gehouden en geobligeerd 
zullen wezen behoudens dat zij nooit zullen mogen verkopen de moer of turfbergen, nog 
het water daar tegen staande afleiden om geen prejudicie te doen aan de kopers der 
torfven of moeren. 
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15. Item verklaarde den heer eerste comparant de voorgeroerde heide te wezen vrij en zuiver 

en onbelast van kapitale rente of obligaties, belovende daarop voor en in de naam van zijn 
Heer constituanten goed, waarschap en garant. 

 
Naar allen hetwelk partijen contractanten hun beloven te reguleren onder verband en renunciatie 
als naar recht, constituerende ten effect van het gene voorschreven op aggregatie van de edele 
Heren van haar Majesteits Souvereine Raad van Brabant onherroepelijk Mrs… om te gaan en te 
compareren voor Heer, hof welk competent en aldaar het gene voorschreven herkennende en 
vernieuwende den gebrekkelijke constituant … Aldus gedaan en gepasseerd op het kasteel van 
Westerlo, ter presentie van de heer Jan Baptist Dumaij en Joannes Deckx als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
De ondergetekende ingezetenen der Heerlijkheid Hulshout verklaarden bij en mits deze naar 
voorgaande lecture en rijpe deliberatie de voorstaande conventie in al haar punten, clausule en 
condities te lauderen, te approberen en te ageren en wel speciaal te consenteren in de 
voorgeroerde verkoping behoudens dat zijne Excellentie de tien bunders hiervoor gereserveerd zal 
moeten nemen aan elkaar, zonder separatie langs het oosten tegen de palen van Heultje. 
 
Actum deze 18 mei 1761, Jan Verbist, Jan Docx, Adriaen Quadens, Diel Vervoort, Jan Smedts, 
Peeter Marien, Joannes Docx, Adriaen Van Looij, Jan Fenincx, Jan Vervoort, Dielis Van Put, 
Peeter Van Menxel, Adriaen Bogaerts, Adriaen Van Herck, Peeter Vertommen, … Peeters, Jasper 
De Reijdt, Peeter Diercx, Joannes Marien, Adrianus Van Den Bruel, Jan Viets, Ferdinant Van 
Outsel, Adriaen De Rijdt, Peeter Peeters, Gommer Fenincx, Gommer Vervloet, Joannes Baptsita 
Celen, Adriaen Vervoort, Peeter Van Castel, Adrianus Hapers, Hendrick Janssens, Cornelis 
Brusselaers borgmeester van Hulshout verklaarde niet te kunnen schrijven. 
 
De onderschreven lecture gehad hebbende van de voorstaande acceptie nopende de tien bunders 
hiervoor geroerd verklaart dezelfde te zullen nemen zonder separatie tegen de palen van Heultje. 
Actum deze 22 mei 1761. Fr. J. Bosquet. 
 
Akte N° 5         30 augustus 1760     
 
Akte in de Franse taal opgesteld en bezegeld met een zegel in rode was. 
 
Nous Jean Guilaume Augustin compte de Merode et du St. Empire Marquis de Westerlo, compte 
de Oolen etc. Savoir qu’il nous a été representé de la part de notre communauté de Hulshout que 
les habitans dudit village ont beaucoup de peine d’y subsister pour plusieurs raisons, 
principalement a cause du defaut de paturage et la taxation excessive de la valeur des biens, faite 
lors du denombrement general pour y regler les tailles ... enz. 
 
Akte N° 6          9 juni 1761 
 
Op heden 9 juni compareerde voor mij openbaar notaris, de heer Franciscus Jacobus Bosquet 
Raad en Intendant van zijne Excellentie de markies van Westerlo, welke heer comparant 
verklaarde bij en mits deze verkocht te hebben aan en ten behoeve van Anna Catharina Peeters, 
weduwe van wijlen Cornelis Heijns hiermede comparerende en deze koop accepterende te weten 
zeker zijn huis, stal en hof met alle verdere dependentiën waar die gestaan en gelegen zijn binnen 
Oolen in de Plaatse jurisdictione Tongerlo mitsgaders zijn klein huisje en hof genaamd “ het 
keizershof “ respectievelijk gelegen aan elkaar.  
 
Zo nochtans dat het voornoemde “ kleijn kuijlen hof “ gelegen is onder de jurisdictie van Olen en 
Leenroerig onder het Leenhof van zijne Excellentie den heer Markies van Westerlo als graaf van 
hetzelfde Olen. Palende in het geheel oost de Plaatse van Olen, zuid Jan Torfs en de weduwe of 
erfgenamen Jan De Ceuster, west de erfgenamen Wilm Verheijen en noord Peeter Barre en is de 
voornoemde koop en transport geschied om en mits een som van 637 guldens courant geld. 
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Aldus gedaan en gepasseerd op het kasteel van Westerlo ter presentie van Petrus Jacobus 
Menkens (Meijnkens) en Joannes Heijns als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7          4 juli 1761 
 
Op heden 4 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Hendrick Breugelmans inwoner van 
Zammel ter ene zijde. Joannes Smets inwoner van Hulshout ter andere zijde, welke eerste 
comparant verklaarde aan den tweede present en de nabeschreven huur accepterende van zekere 
beemd onder Hulshout gelegen tegen de Laecke, groot drie dagmalen en dat voor een tijd van zes 
jaar en dat om en mits een som van 20 guldens jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Hulshout, ter presentie van Gubertus Leickens en Gilliam Leirs als aanzocht getuigen. 
 
Akte N° 8          15 juli 1761 
 
Voorwaarden en condities waarop dewelke Sieur Joannes Baptista Soeten secretaris van Olen 
als gelaste van wege de heer Bosquet Raad en Intendant van zijne Excellentie Markies van 
Westerlo publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen een deel russen per roede, 
gelegen in “ de dijcken “ en “ het swert land “ onder Hulshout. Volgt een vermelding der kopers. 
Aldus publiekelijk gedaan en verkocht deze 15 juli 1761, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel 
bedezetter van Hulshout en meerdere getuigen. 
 
Akte N° 9         11 augustus 1761 
 
Op heden 11 augustus compareerde voor mij openbaar notaris Sieur Gerardus Bellens president 
schepen van Olen, in kwaliteit als aangestelde voogd van Catharina Verbist en Elisabeth Verbist 
behoorlijk geautoriseerd bij de wethouders van Olen volgens apostille in de marge van zeker 
rekwest staande op datum van 10 augustus laatstleden, welke comparant bekende intrest 
ontvangen te hebben vanwege Elisabeth Jacobs hofmeesteres van het begijnhof van 
Herentals, een som van 800 guldens courant geld. 
 
Er werd tot pand gesteld voor dit kapitaal, de personen en goederen van de voornoemde 
Catharina Verbist en Elisabeth Verbist zo haafelijke als erfelijke, acties en kredieten present en 
toekomende en voor speciale hypotheek zeker huis, schuur, stal en verdere dependentiën van 
dien met een stuk land daaraan gelegen, genaamd “ het binnenveld “ gelegen tot Doffen onder 
Olen, groot twee en een halve zille. Palende oost “ den doffenschen aard “, zuid Elisabeth 
Wouters, west Adriaen Bellens en noord Peeter Cluijts. 
 
Item een perceel weide ten dele land gelegen tot Doffen, genaamd “ den grooten deupt “. 
Palende oost de erfgenamen Paulus Van Kerckhoven, zuid het Deuptstraatje, west de erfgenamen 
Jan Menten en noord dezelfde erfgenamen van Jan Menten, groot een bunder. Item een perceel 
weide gelegen tot Doffen, genaamd “ den mergeldries “ groot een half bunder. Palende oost, west 
en noord Jan Verluijten en zuid Elisabeth Wouters. Item een perceel land “ het bouwels “ 
genaamd en gelegen tot Grijen. Palende oost Hendrick Wilms zuid Jan Bellens cum suis, west de 
loop en noord de erfgenamen Jan Sprengers, groot drie en een halve zille. Item een perceel land 
gelegen tot Grijen, genaamd “ het menekens “ groot een derde van een bunder. Palende oost 
Michiel Kenis, zuid Henrick Mertens, west ’ S Heerestraat en noord den voornoemde Kenis. 
 
Item een perceel gelegen als voor genaamd “ de scholen plekken “ groot een zille. Palende oost 
de erfgenamen Jan Verluijten, zuid de gemeente school, west de ‘ S Heerestraat en noord 
Hendrick Mertens. Item een perceel land gelegen tot Bijlen genaamd “ het klein bouwels “ groot 
een zille. Palende oost de Veldstraat, zuid Michiel Wilms, west Hendrick Verbist en noord Peeter 
Leirs. Item een perceel land en bos genaamd “ de hoeve “ gelegen tot Doffen groot een half 
bunder. Palende oost Juffrouw Van Hove begijn, zuid “ den Doffenschen aard “, west Jan Menten 
erfgenamen en noord Geert Van De Veken. Item een perceel land gelegen tot Doffen genaamd  
“ het leen “ groot ander half zille. palende oost Cornelis Lanen, zuid Josephus Du Ribrue, west ‘ S 
Heerestraat en noord Hendrick De Busser. 
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In de marge: Item een perceel land tot Doffen geheten “ het hooghhuijs “ groot een derde 
deel  van een bunder. Palende oost “ den Doffenschen aard “, zuid de 
erfgenamen Jan  Bellens, west Jan Verluijten en noord het Deuptstraatje. 

 
Item en tot slot een perceel land en hof gelegen tot Doffen, groot ander halve zille. Palende west 
Adriaen Lanen erfgenamen, zuid Joseph Meir erfgenamen, west S’Heerenstraat en noord 
Elisabeth Peeters. 
 
Mede comparerende Wilm Meir inwoner van Olen die zich voor het voornoemde kapitaal en de te 
vervallen intresten voor de tijd en termijn van zes jaar tot borg heeft gesteld. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen de stad Herentals ter presentie van Cornelis Van Turnhout en Jan Franciscus 
Van Turnhout als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
In de marge: Alzo bij kwitantie op datum van 13 februari 1777 verleden door Jan Baptist H. 

Van  Batvens pastoor van het begijnhof van Herentals alsmede bij een andere 
kwitantie  op dezelfde datum verleden door A. E. Van Broeckhoven 
hofmeesteres de rente in het witte dezer vervat is, afgelegd en gerembourseerd 
en mits macht tot cassatie daarbij is verleden, zo wordt dezelfde mits deze 
gecasseerd en geannuleerd deze  18 maart 1777. 

 
Inliggende akte: 
 
Aan den heer meijer en schepenen des graafschap van Olen. Vertoond met alle eerbiedige 
Gerardus Bellens als voogd van Elisabeth Verbist jonge onbejaarde dochter achtergelaten bij 
wijlen Adriaen Verbist 4 en Maria Bellens hoe dat haar oudste zuster met naam Anna Elisabeth 
Verbist onlangs gehuwd met Joannes Baptista Le Clercq degene hun tot Mechelen hebben 
gestabiliseerd om aldaar hun stiel en negotie te effectueren ten welk effect zij nodig hebben een 
zekere som van penningen waarvan zijn onvoorzien zijn en tot acquisitie die er vermeenden zij de 
goederen aan de voorschreven Anna Elisabeth Verbist competerende publiekelijk te verkopen, 
ten ware den vertoonde als voogd van dezelfde wees benevens Catharina Verbist jong bejaarde 
dochter ook haar zuster vertoond dat dezelfde verkoping tot groot nadeel zou strekken mits 
alvorens dezelfde te verkopen er moest gedeeld worden in drie kavels, waaronder begrepen zeker 
groot huis, schuur en stal en bovendien nog een grote schuur veraf gelegen van de voornoemde 
edifitien als omdat aan de gezegde edifitien niet genoegzaam, landen of andere gronden van 
erven als dezelfde in drie kavels gedeeld worden tot een paard winning dienstig en konden 
aangelegd worden en dat dezelfde door de verre distantie en afgelegenheid van de edifitien met 
geen os en konden gecultiveerd worden, zo heeft de voornoemde Anna Elisabeth Verbist hier 
voorschreven in aandacht en consideratie genomen hebbende haar part en deel in de voornoemde 
goederen haar pro indiviso competerende aan haar voornoemde zusters voor de som van 1125 
guldens te koop gepresenteerd hetgeen zij zouden hebben geaccepteerd ten ware zij tot 
voldoening der zelfde koopsom de penningen daartoe nodig ten intrest hadden moeten lichten het 
gene niet validelijk en aan geschieden zonder Uwe prealabele permissie en autorisatie redenen, 
waarmede den vertoonde zich tot Ue is kerende. Ootmoedelijk biddende gediend te zijn de 
voornoemde Catharina Verbist en Elisabeth Verbist te autoriseren tot het lichten van de nodige 
penningen die er met macht en autorisatie van hun goederen hun provisor competerende te 
verbinden en te affecteren voor dezelfde op te lichten penningen en de te verschijnen intresten. 
 
In de marge: Drossaard en schepenen van Olen gelet hebbende op den dispositieven dezer 

autoriserende Gerardus Bellens in kwaliteit als aangestelde voogd over 
Catharina Verbist en Elisabeth Verbist van te lichten de verzochte som van elf 
honderd guldens courant geld om door de te lichten penningen en te voldoen de 
koopsom in vorm van uitkoop wegens het part en deel gecompeteerd hebbende 
Anna Elisabeth Verbist hun zuster mits doende behoorlijk bewijs en rekening. 
Actum in collegia deze 10 augustus 1761. 

 

 
4 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Verbiest x Joanna Maria Bellens, nr. 2963, pag. 588. 
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Akte N° 11         18 augustus 1761 
 
Op heden 18 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Adriana Beatrix Theresia Barre 
ter ene en Joannes Mols en Joanna De Ceuster gehuwden en ingezetenen van alhier ter andere 
welke eerste comparante verklaarde verhuurd te hebben aan de tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende te weten van zeker huis en hof met ap- en dependentiën van 
dien gestaan en gelegen binnen het dorp van Olen, actueel in huur bij Thomas Aerts en dat voor 
een som van 23 guldens courant geld jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Ambrosius De Ceuster en Peeter Barre als getuigen hiertoe aan aangezocht. 
 
Akte N° 12         6 september 1761 
 
In den naeme ons Heere Amen, 
 
Zij kennelijk en iegelijk dat op heden 6 september compareerden voor mij den eerzame Peeter 
Sijmons en Anna Maria Marien gehuwden inwoners van Zoerle onder het gehucht van 
Daemseijnde, den eerste comparante ziek te bed liggende en den tweede comparant gezond van 
lichaam welke comparanten verklaarden hierbij hun testament van uiterste wil te ordonneren. 
 

- Willende een redelijke uitvaart, te doen celebreren van missen en verdere pieuze 
werken. 
 

- Dispositie van hun haafelijke goederen, bestiale als andere, gronden van erven heeft 
den eerst stervende aan de langst levende gemaakt met belofte hun respectieve 
kinderen te onderhouden naar staat en conditie. Dispositie van al hun testateurs 
immeubele en erfgoederen gelaten en gemaakt den eerst stervende aan den langst 
levende de touchte zijn leven lang en den eigendom aan hun kinderen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Daemseijnde ten woonhuis der testateurs, ter presentie van 
Peeter Dils schepen van Westerlo en Joannes Baptista Heijlen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13         14 september 1761 
 
Op heden 14 september compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Blerinckx weduwe van 
wijlen Adriaen Van Castel bijgestaan met Sr. Gerardus Bellens en Peeter Van Castel als 
voogden van haar minderjarige kinderen ter ene. Guilliam Bouwen inwoner van Noorderwijk 
alhier present dewelke eerste comparant verklaarde aan de tweede comparant degene de 
nabeschreven huur bij deze accepteerde, verhuurd te hebben zeker huis, schuur en stallingen 
gestaan en gelegen onder Meeren, met al de landen, weiden, hooiwas en driessen zo en gelijk 
dezelfde aan haar comparante competerende en dat voor een som van 35 guldens voor voorlijf 
jaarlijks en alsnog zes pond boter en een vierde deel botermelk, mitsgaders de kwantiteit van 17 
en half goed en leverbare veer telen koren. 
 
De eerste comparante reserveerde de kamer van hetzelfde huis met de zolder boven, mitsgaders 
een deel in den hof en in de schuur tot gerief van haar brand(stof) zoals ze het heden in gebruik 
heeft. Mede comparerende Peeter Van Cruck ook inwoner van Noorderwijk degene die zich voor 
den huurder en de achtervolgende condities zich stelde als borg. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, coram Peeter Janssens en Joseph Heijlen. 
 
Akte N° 14         21 september 1761 
 
Op heden 21 september compareerde voor mij openbaar notaris Joannes Baptista Soeten, 
Guilliam Heijlen en Franciscus Backx inwoners van Noorderwijk in kwaliteit als wettelijke 
voogden der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Peeter Heijlen daar moeder af leeft 
Maria Backx ter ene. Guilliam Verboven en Maria Bertels gehuwden en inwoners van Larum 
onder Geel alhier present ter andere, welke eerste comparanten verklaarden aan de tweede 
present en de nabeschreven huur accepterende van zeker huis, schuur, stal en verdere ap- en 
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dependentiën van dien gestaan en gelegen tot Meeren onder Olen met de landen, beemden of 
weiden daaraan annex zoals dezelfde actueel in huur zijn bij Melchior Van Reusel, groot te 
samen omtrent 19 zillen, om en mits een som van 24 guldens jaarlijks en 17 veertelen koren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Heijlen en Jan Toremans 
als getuigen. 
 
Akte N° 15         26 september 1761 
 
Op heden 26 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Verbist en Cornelis 
Bellens in kwaliteit als wettelijke voogden over de minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen 
Joannes Bellens en Maria Verbist ter ene en Joannes Peeters ter andere zijde, welke eerste 
comparanten verklaarden aan de tweede hier present en de nabeschreven huur accepterende van 
zeker hofstede gelegen onder Bijlen met zeven zillen land en mitsgaders nog drie zillen weide en 
een zille hooiwas in “ het geels broek “ en bovendien nog een halve zille heide en dat om en mits 
een som van 22 guldens en tien stuivers voor voorlijf en bovendien tien veertelen koren. 
 
Mede comparerende Joannes Verborgt inwoner van Olen dewelke zich voor den huur hier zich 
tot borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Guilliam 
Schuermans. 
 
Akte N° 16          5 oktober 1761 
 
Op heden 5 oktober compareerde voor mij openbaar notaris Adriaen Wouters en Maria De 
Winter zijn huisvrouw inwoners van Zoerle, welke eerste comparant te kennen gaf hoe dat hij als 
erfgenaam van wijlen Joannes Wouters zijn vader zaliger memorie schuldig is aan de H. Geest 
Tafel van het begijnhof van Herentals twee verschillende kapitalen, de ene van 150 guldens 
wisselgeld en andere 150 guldens courant en mits den intrest die er zover was gelopen dat de 
regenten dezelfde H. Geest Tafel de comparanten waren pramende zo tot voldoening van dezelfde 
intrest van naardere en sufficiëntere hypotheek of immers tot remboursement der voorzegde 
kapitalen met den intrest van dien, zo verklaarden de comparanten om alle vruchteloze kosten zo 
van pondpenningen, goedenissen als andere te preveniëren bij en mits deze onherroepelijk 
procuratie gevende aan Juffrouw Anna Margareta Verluijten als regentes der zelfde H. Geest 
Tafel ten einde alle gronden aan hun comparanten competerende publiekelijk aan de 
meestbiedende te verkopen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes 
Leijsen en Cornelius Peeters als getuigen. 
 
Vermits de kinderen van Gerardus Helsen op de voorzegde panden een rente hebben ten 
kapitaal van 400 guldens zonder dat dezelfde panden voor het voornoemde kapitaal wettelijk zijn 
geaffecteerd zo is het dat de ondergetekende van wederzijds om alle kosten zo van 
pondpenningen, goedenissen als andere te preveniëren in de penningen van de voorzegde 
verkoping te preveniëren in concurrentie te zullen komen. Actum 13 oktober 1761. Anna 
Margareta Luijten en Jacobus Wijnants als voogd. 
 
Akte N° 17          10 oktober 1761 
 
Op heden 10 oktober compareerde voor mij openbaar notaris Joannes Baptista Van Den Brande 
inwoner van Zoerle ter ene. Adriaen Coolkens alhier present en de nageschreven huur 
accepterende ter ander zijde, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede te verhuren 
zekere kamer en hof met z'n schuurtje daaraan annex gestaan en gelegen in de Caterstraat onder 
Zoerle Westerlo en bovendien nog een perceel land groot een zille genaamd ” de binne heijde “ 
en dat om en mits een som van 11 guldens voorlijf jaarlijks en anderhalve veerteel goed leverbaar 
koren voor graanpacht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en 
Jan Baptist Heijlen als getuigen. 
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Akte N° 18          10 oktober 1761 
 
Op heden 10 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Den Brande inwoner 
van Zoerle als voogd der wezen achtergelaten bij wijlen Jan Van Kerkhoven en Elisabeth Helsen 
ter ene en Guilliam Van Habbenije ter andere, welke eerste comparant verklaarde aan den 
tweede alhier present en de huur accepterende van zeker perceel land, groot een zille, gelegen 
omtrent “ de heijblom “ genaamd “ den drenck dries “ om en mits een kwantiteit van twee veer 
telen leverbaar koren jaarlijks. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm 
Meir en Adriaen Coolckens. 
 
Akte N° 19          28 oktober 1761 
 
Voorwaarden waarop de Juffrouw Anna Margareta Verluijten begijn op het begijnhof van 
Herentals als regentes van de H. Geest Tafel van hetzelfde begijnhof presenteerde te verkopen 
alzulke goederen als aan Adriaen Wouters competerende. 
 
Den eerste koop een perceel beemd, genaamd “ de drij bemden “ gelegen tot Gelindel onder 
Westerlo. Palende oost den heer A. Soeten ontvanger van zijne Koninklijke Majesteit, noord 
Peeter Verbist en west Merten Wouters. Op 14 oktober heeft Joannes Bosch den handslag 
aanvaard voor de som van 66 guldens courant en stelde bovendien nog vier verdieren. Op 28 
oktober is dezelfde voor de som en verdieren koper gebleven de voornoemde Jan Van Den Bos. 
Coram Merten Soeten, Adriaen Verswijvel en meer anderen als getuigen. 
 
Tweede koop een perceel land ook gelegen tot Gelindel omtrent “ het elsbroeck “ groot een zille 
leenroerig onder het Leenhof van den Heer van de Wittegracht. Palende oost … (leeg), zuid de 
erfgenamen Franciscus Calemans, west Jan Helsen en noord Adriaen Helsen. Merten Soeten 
Janszoon aanvaarde den handslag van deze tweede koop voor de som van 70 guldens tien 
stuivers en stelde daarop nog vier hoogen en is daarmede koper gebleven. Coram Jan Van Den 
Bos en Adriaen Verswijvel als getuigen. 
 
Onder de derde koop een perceel land gelegen tot Zoerle Parwijs aan “ de gelendelsche pleijn “, 
groot een zille leenroerig onder het Leenhof van de Vrouw van Geel. Palende oost Merten Van 
Den Brande, zuid Adriaen Douwen, west Adriaen Helsen en noord “ de pleijn “. Martinus Van 
Den Brande aanvaarde den handslag om en mits een som van 111 guldens en stelde zes 
verdieren, Amandus Helsen verhoogde de voorstaande koop met zeven verdieren, Martinus Van 
Den Brande stelde nog zes verdieren bij, en is daarmee koper gebleven, ter presentie van Peeter 
Verswijvel en Sieur Adrianus Soeten als getuigen. 
 
Onder de vierde koop een perceel weide gelegen in Gelendel onder Westerlo genaamd “ den 
peirdebempt “ groot ander halve zille. Palende oost Paulus van Hout, zuid de Wimpe, west de 
erfgenamen Theodoor Verluijten en noord Adriaen Helsen. Amandus Helsen aanvaarde den 
handslag van deze koop om en mits de som van 138 guldens en stelde zeven verdieren bij. 
Petrus Douwen stelde nog vijf verdieren bij en is daarmee koper gebleven. 
 
Onder den vijfde koop zeker huis, schuur, stal, ap- en dependentiën met het binnenveld daaraan 
annex, groot ander halve zille, gelegen onder Zoerle Parwijs aan “ de pleijn “ van Gelendel, 
leenroerig onder het Leenhof van Mevrouw Van Geel. Palende oost en zuid Merten Wouters, west 
Guilliam Helsen en noord de voornoemde “ pleijn “. Amandus Helsen aanvaarde den handslag 
van deze koop om en mits de som van 200 guldens courant en stelde daarop nog vijf verdieren. 
Petrus Douwen stelde nog tien verdieren bij daarmee koper is hij gebleven op 28 oktober. 
 
Onder de zesde koop een perceel land gelegen tot Gelendel genaamd “ d’ aschheijde “ groot een 
half zille. Palende oost Gerardus Helsen, zuid de abdij van Tongerlo, west de erfgenamen 
Franciscus Lemmens en noord de erfgenamen Sebastiaen Van Outsel. Marten Van Den Brande 
aanvaarde den handslag om en mits een som van 40 guldens en stelde daarop twee hoogen, 
Amandus Helsen verhoogde de koop met zes verdieren waarmee hij koper is gebleven. 
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Akte N° 20          5 november 1761 
 
Op heden 5 november compareerde voor mij openbaar notaris, Melchior Van Reusel inwoner van 
alhier, welke comparant te kennen gaf hoe dat hij als huurder van Maria Anna Bacx aan dezelfde 
over verschenen en nog te verschijnen korenpacht van drie consentieve jaren schuldig en ten 
achter is de kwantiteit van 51 veertelen goed en leverbaar koren tot voldoening en levering der 
zelfde kwantiteit de voornoemde Maria Anna Bacx den comparant met recht begon te pramen en 
mits hij comparant tot voldoening en volle levering der zelfde kwantiteit niet bekwaam sufficiënte of 
in staat was, zo heeft hij comparant om alle vruchteloze kosten zo van executie als ander te 
preveniëren volle last en macht en onherroepelijke procuratie gegeven aan de voornoemde Maria 
Anna Bacx ten einde van het koren ten velde bij hem comparant al reeds bezaaid en nog te 
bezaaien, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen om vooreerst daar aan te 
verhalen de voornoemde kwaliteit van 51 veertelen koren, mitsgaders een som van 30 guldens 
over verschenen voorlijf waarvan afgetrokken zijn alle onkosten van reparaties, arbeidsloon als 
andere die hij comparant ten behoeve van de voorzegde Maria Anna Bacx heeft gedaan en 
daarenboven nog om hetzelfde koren te verhalen de onbetaalde lasten aan de borgmeesters zo 
onder Geel als Olen, mits de voornoemde Maria Anna Bacx in geval van meerdere gelding als 
haar pretenties hier voor geexprimeert zullen mogen te monteren. 
 
Mede comparerende de voornoemde Maria Anna Bacx bijgestaan met Franciscus Bacx degene 
verklaarde te accepteren mits hij eerste comparant verklaarde mits deze aan hetzelfde koren geen 
recht meer te hebben. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes 
Baptista Heijlen en Joannes Baptista Verheijen als getuigen aanzocht. 
 
Akte N° 21          5 november 1761 
 
Voorwaarden en condities waarop Adriaen Bellens publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen al de meubilaire effecten aan de voornoemde Adriaen Bellens en Clara 
Verdonck toebehorende. Volgt een lijst van goederen met de vermelding van de kopers en hun 
onkosten. Peeter Dresseleers koop de rode koe voor 11 stuivers. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht ter presentie van Gerardus Bellens en Gilliam Schuermans. 
 
Akte N° 22         25 november 1761 
 
In den naeme ons Heere amen, 
 
Zij kennelijk en iegelijk dat op heden 25 november voor mij openbaar notaris compareerde 
Joannes De Wolf en Maria Elisabeth Rochus gehuwden en ingezetenen van Olen, de eerste 
comparant ziek liggende te bed en de tweede comparant gezond van lichaam, welke comparanten 
verklaarden hierbij gedisponeerd te hebben de som van 100 guldens die onder hun hoofdelijk 
moeten worden gedivideert, welke som van 100 guldens al hetwelk de testateurs verklaarden te 
wezen hun testament en ordonnantie van uiterste wil. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuizen van de testateurs ter presentie van 
Adriaen Van Nuten en Adriaen Cluijts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23          5 december 1761 
 
Op heden 5 december compareerde voor mij openbaar notaris den Sieur Joannes Baptista 
Verheijen inwoner van Lichtaart zo voor zichzelf als mede in kwaliteit van wettelijke voogd over 
zijn zusters en broers ter ene en Joannes Van Dijck inwoner alhier ter andere zijde. Welke eerste 
comparant verklaarde aan den tweede comparant hier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker huis etc. gestaan en gelegen binnen Olen aan het kerkhof en momenteel 
al verhuurd voor 40 guldens jaarlijks en voor korenpacht acht veertelen goed leverbaar koren en 
voor voorlijf vanaf het tweede jaar 47 guldens jaarlijks mits hij huurder een perceel dries groot 
omtrent een half bunder meerder zal aanvaarden en mits hij huurder ook twee percelen land bij 
den verhuurder gekocht van Adriaen Lemie meerder zal aanvaarden. 
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Mede comparerende Andries Cuijnen inwoner van Herentals die zich voor de huurder en de 
voorschreven condities borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Peeter Peeters en Peeter Van Dijck. 
 
Akte N° 24         17 december 1761 
 
Op heden 17 december compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Elisabeth Rochus, 
Adriaen De Wolf en Guilliam Rochus in kwaliteit als wettelijke voogden over het minderjarig kind 
achtergelaten bij wijlen Joannes De Wolf ter ene. Peeter Helsen en Anna Janssens zijn 
toekomende bruid ter andere zijde, welke eerste comparanten verklaarden aan de tweede hier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zekere hofstede met de landen, weiden en 
hooiwas daaraan annex te weten zo en gelijk dezelfde actueel in huur is bij Adriaen Maes mits de 
verhuurster aan haar reserveerde de kamer van het huis in den verstande nochtans dat de 
huurders het gebruik van dezelfde zullen hebben op den voet gelijk den actuele pachter. Met 
dezelfde tijd en termijn van zes opvolgende jaren met de drie eerste jaren nochtans te scheiden 
wie van de partijen het zal believen, en dat om en mits daar jaarlijks voor te betalen dertig guldens 
voor voorlijf en dertig veertelen koren voor korenpacht en bovendien vijftien pond boter. 
 
Mede comparerende Norbertus Helsen inwoner van Tongerlo dewelke zich voor de huurders en 
de voorschreven condities borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Peeter Janssens en Amandus Van Hout als getuigen hiertoe aangezocht. 
 
 
 
 
 
 
  



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 61 

   
 
 
 
 
 
Akte N° 1          28 januari 1762 
 
Op heden 28 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Daems en Maria 
Catharina ’t Sijen gehuwden en inwoners van Oevel, welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben van wege Juffrouw Elisabeth Jacobs meesteres op het begijnhof te Herentals, ten 
behoeve van de fundatie der borse van wijlen den eerwaarde heer Henricus Van Den Brande in 
zijn leven onderpastoor op hetzelfde begijnhof een som van zeshonderd guldens wisselgeld. 
 
Comparanten stelden voor het voorschreven kapitaal en de te vervallen interesten tot pand 
vooreerst zeker huis, schuur en stal, ap- en dependentiën van dien met het binnenveld daaraan 
gelegen, gestaan en gelegen tot Daemseijnde onder Westerlo, groot te samen 3 zillen. Palende 
oost de erfgenamen Niclaes Govaerts, west de erfgenamen Adriaen Van Kerckhoven zuid “ de 
pleijn “ en noord de erfgenamen Niclaes Govaerts. Item een perceel land gelegen tot 
Daemseijnde genaamd “ de sille “ groot drie zillen. Palende oost de erfgenamen Peeter De 
Winter, west Guilliam Cuijpers, zuid Jan Cuijpers en noord de Veldstraat. 
 
Item een perceel land groot een bunder genaamd “ het rau...delen block. Palende oost en zuid de 
straat, west Peeter Dils Peeterssone en noord den zelfde. Item een perceel land gelegen als voor 
genaamd “ het ...block “ groot 3 zillen. Palende oost de straat, zuid hun eigendom, west Peeter 
Dils Peeterssone en noord de erfgenamen Peeter De Winter. Item en tot slot een perceel land 
genaamd “ den eeckelhof “ groot drie zillen. Palende oost Guilliam Cuijpers, zuid hun eigendom, 
west de erfgenamen Jan Schoubroeck en noord “ den vaerenweg “ achter de Voort capelle. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus ’t Sijen en Guilliam Van 
Hove. 
 
In de marge:  Uit kracht van zekere kwitantie op datum van 23 januari 1783 verleden en 

ondertekent bij M. E. Van Broeckhoven hofmeesters, luidende als volgt. De 
ondergeschrevene bekent ontvangen te hebben de som van zes honderd 
guldens wisselgeld welke gestaan hebben tot last van Joannes Baptista Dams 
en Maria Catharina ’t Sijen waarvan ik beken voldaan te zijn op deze 23 januari 
1783. 

 
Akte N° 2          28 januari 1762. 
 
Op heden 28 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus ’t Sijen oud omtrent 22 
jaar bijgestaan en geautoriseerd van Guilliam Van Hove zijn wettelijke voogd, welke comparant is 
te kennen gevende hoe dat hij ter assistentie als voor op datum van 18 september 1759 voor de 
wethouders van de parochie Oevel heeft aangegaan scheiding en deling met Franciscus ’t Sijen 
en Michiel ’t Sijen en met Maria Catharina ’t Sijen respectieve broers en zuster van alzulke 
goederen als aan hun uit hoofde van wijlen Martinus ’t Sijen en Maria Daems hun gewezen 
ouders waren competerende.  
 
Welke voornoemde goederen waren belast onder andere met een kapitale som van 2400 guldens 
wisselgeld, zo aan ten behoeve van het begijnhof van Herentals als aan de infirmerie van aldaar 
en mits in conformiteit der voornoemde scheiding en deling, gepasseerd voor de wethouders als 
oppervoogden, de comparant naast zijn voornoemde broeders en zuster binnen zekere 
gelimiteerde tijd moeten bijbrengen in contante penningen onder andere ieder zijn kwote of vierde 
part van de voornoemde som van 2400 guldens wisselgeld, voor elke comparant 600 guldens 
wisselgeld waarvan hij niet voorzien zijnde ter hand hebbende of weten te bekomen zonder 
dezelfde elders ten interest te lichten, zo verklaarde hij comparant bij en mits deze ter assistentie 

Not. 6048: 1762 
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als voor ontvangen te hebben vanwege Juffrouw Catharina Mechtildis Du Quesnoij als 
meesteres der infirmerie van het begijnhof van Herentals en ten behoeve van dezelfde infirmerie 
een som van 600 guldens wisselgeld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand vooreerst zeker huis, schuur, stal en hof met alle 
verdere ap- en dependentiën van dien met het binnenveld daaraan gelegen gestaan en gelegen 
tot Buel onder Olen, groot te samen een bunder. Palende oost, zuid en west de ’s Heerenstraet en 
noord Hendrick Nijs. Item een perceel land genaamd “ het joosses “ gelegen onder Buel, groot 
drie dagmalen. Palende oost de erfgenamen Hendrick Peeters, zuid de weduwe Jan Helsen, west 
de erfgenamen Peeter Verherstraeten en noord Peeter Van Linden. Item een perceel lans gelegen 
tot Buel, groot 3 dagmalen, genaamd “ de molenheide “. Palende oost De Herstraete, zuid de 
erfgenamen Adriaen Van Dijck, west Martinus Daems en noord Jan Verachtert. 
 
Item een perceel land genaamd “ de schomme “ gelegen als voor, groot omtrent een bunder. 
Palende oost Jan Blampaerts erfgenamen, zuid de Veldstraat, west Den H. Geest van Olen en 
noord de erfgenamen Hendrick Meus. Item een perceel land en weide genaamd “ de creupel 
heijde “ gelegen als voor groot 3 dagmalen Palende oost, zuid en noord Marten Daems en west 
de erfgenamen Jan Blampaerts. Item en tot slot een perceel land gelegen als voor groot een 
dagmaal genaamd “ het callaerts “. Palende oost en zuid Hendrick Nijs, west de Heirstraete en 
noord Peeter Van Linden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes De Ceuster en Jan Baptist 
Daems als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3          5 februari 1762 
 
Op heden 5 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam De Ceuster en Anna 
Catharina Vervoort gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, welke comparanten bekenden 
ten intrest ontvangen te hebben vanwege Adriaen Heijlen en Maria Deckers gehuwden en 
ingezetenen van Morkhoven een som van 150 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel land gelegen onder Heultje, 
groot anderhalve zille. Palende oost Diel Vervoort, zuid ’ S Heerenstraet, west Joannes Vaes en 
noord “ de gemeente heide “. Item en tot slot een perceel dries gelegen onder Heultje genaamd  
“ den voorsten bempt “ groot omtrent anderhalve zille. Palende oost Jan Vermeerbergen nomine 
uxoris, zuid “ de muijl doncken “, west de erfgenamen Peeter Van Roij en noord de weduwe 
Cornelis Raes. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Heijlen en Guilliam 
Heijlen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 4          6 februari 1762 
 
Op heden 6 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Verluijten inwoner van 
Tongerlo welke comparant bekende ontvangen te hebben van wege Peeter Peeters 
Guilliamssone een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zijn persoon en goederen, present en 
toekomende, met belofte van altijd des aanzocht zijnde ten contentement van den rentheffer te 
stellen goede en sufficiënte hypotheken. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Marten Menten en Guilliam De Ceuster als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
In de marge: De ondergeschrevene verklaarde bij deze ontvangen te hebben vanwege 

Adriaen Verluijten de som van 100 guldens courant in volle voldoening en 
remboursement van het kapitaal en ook van de verschenen intrest. 30 oktober 
1763. Present Willem Meir president schepen. Get. Peeter Peeters. 
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Akte N° 5          6 februari 1762 
 
Op heden 6 februari compareerde voor mij openbaar notaris Guilliam De Ceuster en Anna 
Catharina Vervoort gehuwden en ingezetenen van Noorderwijk, welke comparanten bekenden 
ten intrest ontvangen te hebben vanwege Peeter Joseph Pauwels en Maria Joanna Pauwels 
een som van 100 guldens courant. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel land gelegen tot Heultje onder Westerlo, groot 
anderhalve zille genaamd “ de heijde “. Palende oost Adriaen Peeters, zuid Jan Van Kerckhoven 
west Franciscus Vaes en noord de gemeente heide. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter 
presentie van Jan Baptist Van Hove en Martinus Bellens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6          6 maart 1762 
 
Op heden 6 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Deckers gehuwd met Maria 
Leijsen welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Peeter Verheijen en 
Franciscus Hoefkens respectievelijk voogden der minderjarige wezen achter gelaten bij wijlen 
Andries Van Genechten en Elisabeth Verbruggen, een som van 150 guldens. 
 
De comparant stelde tot pand zeker perceel land groot een half bunder gelegen onder Olen 
omtrent de Herstraete. Palende oost Jan Sprengers en de erfgenamen Jan Cluijts, zuid de 
erfgenamen Adriaen Verbiest, west de erfgenamen Jacobus Wouters en noord Elisabeth Peeters. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Marten Dams en Joris Cluijts. 
 
In de marge: Ontvangen bij den ondergeschrevene het kapitaal van 150 guldens geroerd met 

de intresten. Actum Olen 14 december 1773. Get. Peeter Verheijen. 
 
Akte N° 7          13 maart 1762 
 
Op heden 13 maart compareerden voor mij openbaar notaris, Ferdinandus Van Outsel en Anna 
Peeters gehuwden en inwoners van Hulshout, welke comparanten waren te kennen gevende hoe 
dat zij deugdelijk en rechtvaardig schuldig zijn aan den H. Geesttafel van Hulshout een som van 
200 guldens courant geld. Mitsgaders alsnog 100 guldens courant geld aan de Kerk van 
Hulshout waarvan hun predecesseurs ab immemoriali den jaarlijkse intresten hebben betaald. 
Mitsgaders hebben hun predecesseurs bij scheiding en deling met hun consoorten aangegaan 
dezelfde kapitale som van 304 guldens courant geld ook herkent en vernieuwd en hebben zij 
comparanten zelf ook gedaan en bevestigd in zeker contract tussen hun en Franciscus Van 
Asbroeck cum uxore aangegaan en gepasseerd voor de notaris Verloo tot Booischot 
residerende op datum van ... 1758. 
 
Bovendien verklaarden de comparanten alsnog aan dezelfde H. Geest Tafel schuldig te zijn van 
een kapitale som van 104 guldens courant ingevolge van conformiteit van de akte van obligatie 
gepasseerd voor mij op datum van 3 november 1759, welke voornoemde som te weten 304 
guldens in het geheel kapitaal aan en ten behoeve van de gemelde H. Geest Tafel en 100 guldens 
aan de gemelde kerk de comparanten om redenen hun moverende bij en mits deze ‘ novo ‘ zijn 
herkennende en vernieuwende. 
 
Comparanten stelden voor deze beide kapitale renten speciaal tot pand zeker hun huis, schuur en 
stal, ap- en dependentiën van dien met hun part en deel in het binnenveld daaraan gelegen, 
gestaan en gelegen onder Hulshout op “ het sterckxeijnde “ groot te samen drie dagmalen. 
Palende oost Franciscus Van Asbroeck nomine uxoris, zuid de Heerestraete leidende van 
Hulshout naar Westerlo, west Peeter Verbist en noord Franciscus Van Asbroeck en de gemeente 
heide. Item een perceel land genaamd “ den heijbergh “ gelegen op of omtrent “ sterckxeijnde “ 
groot drie dagmalen. Palende oost … 
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Akte N° 8          16 maart 1762 
 
Op heden 16 maart compareerde voor mij openbaar notaris Peeter Van Linden 5 en Anna Maria 
’t Sijen gehuwden en inwoners van Olen welke comparanten bekenden ter intrest ontvangen te 
hebben vanwege Juffrouw Maria Vingerhoets en Isabella Van Tendelo als de administratie 
hebbende van een sielenboeck van het begijnhof van Herentals een som van 200 guldens 
wisselgeld. 
 
Comparant stelde voor het voornoemde kapitaal tot pand voor eerst zeker land groot 3 zillen, 
gelegen tot Buel. Palende oost hun comparanten, zuid de erfgenamen Peeter Verachtert, west en 
noord Martinus Daems. Item een perceel weide, groot een zille en ook gelegen tot Buel. Palende 
oost de erfgenamen Adriaen Laenen, zuid Marten ’t Sijen, west hun comparanten en noord de 
voornoemde Marten Daems. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Wilm 
Meir en Jan Baptist Van Linden als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
In de marge:   Gezien bij den ondergeschrevene notaris de originele kwitantie op datum van 20 

maart 1775 verleden door Juffrouw A. C. Van Kerckhoven aan Peeter Van 
Linden waarvan den teneur luidt als volgt: ontvangen van Peeter Van Linden 
een kapitaal van 200 guldens wisselgeld met de verschenen intrest waarvan ik 
bekende voldaan te zijn. 23 maart 1775. 

 
Akte N° 9          22 maart 1762 
 
Op heden 22 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Vrancx en Anna Helsen 
gehuwden en ingezetenen van Zoerle Westerlo, welke comparanten verklaarden bij deze verkocht 
te hebben aan en ten behoeve van Paulus Vrancx hun zoon en bejaarde jongeman, hiermede 
comparerende en de nabeschreven koop accepterende te weten van alzulke haafelijke en 
meubilaire effecten, zo bestiale als andere zonder nochtans daarin te comprehenderen enige 
ongegoede gronden van erven, obligaties, actien of pretentien, degene de eerste comparanten 
bezittende zijn, om en mits een som van 200 guldens courant geld te betalen tussen heden en 
acht eerstkomende jaren in acht afbetalingen. 
 
Bovendien beloofde hij koper en acceptant bij deze alsnog te geven of betalen aan Jacobus 
Vrancx en Anna Catharina Vrancx zijn broer en zus, aan ieder van hun een koe of in plaats 
vandien een som van 24 guldens courant, ook aan ieder van hun welke koe of in plaats van de 
voorzegde som van geld aan ieder van hun zal moeten gegeven worden binnen de 5 maanden na 
den trouwdag van zijn voornoemde broer Jacobus Vrancx en aan zijn zuster binnen de 5 
maanden na haar trouwdag. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Westerlo, ter presentie 
van Joannes Baptista Dils schepen van Westerlo en Adriaen Van Den Brande als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Den ondergeschrevene verklaarde bij en mits deze aan zijn zuster Anna Catharina Vrancx de 
helft van haar haave op den voet en conditie en ook op dezelfde last gelijk hem dezelfde uit kracht 
van het voorstaande transport is competerende over te laten en dezelfde tussen hun in het 
gemeenschap te houden en zullen de conquesten ingeval ook half en half tussen hun gedeeld en 
genoten worden als de ene of andere van hun tot scheiding of deling zou willen komen. Op 
dezelfde voet zullen ook de schulden tussen hun half en half moeten gedragen worden waarmede 
komt te cesseren, dood en teniet wezende de obligatie van de levering van de koe of 24 guldens in 
plaats van dezelfde degene de ondergeschrevene uit kracht van de voorstaande transactie aan 
zijn zuster zou moeten geven. Get. Paulus Vrancx. 
 
Akte N° 10          22 maart 1762 
 
Op heden 22 maart compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Vrancx en Anna Helsen 
gehuwden en ingezetenen van Zoerle Westerlo ter ene en Paulus Vrancx hun zoon bejaarde 

 
5 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Verlinden x Anna Maria Tseyen, nr. 3288, pag. 649. 
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jongeman. De eerste comparanten verklaarden aan den tweede te laten, present en de 
nabeschreven huur accepterende, zekere hofstede gelegen onder de Meijerije bij hun eerste 
comparanten laatst bewoond geweest met de landen daaraan annex, groot ter kwantiteit van 2 
bunders zo en gelijk dezelfde aan hun eerste comparanten in eigendom is competerende en dat 
om en mits een som van 14 guldens in voorlijf en 5 veertelen goed en leverbaar koren en dat voor 
een tijd van zes opvolgende jaren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle ter presentie van Joannes Baptista Dils en Adriaen 
Van Den Brande als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 11          29 maart 1762 
 
Op heden 29 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Heijlen gehuwd met Anna 
Elisabeth Van Dingenen inwoners van Olen, welke comparant bekende ter intrest genoten te 
hebben vanwege Juffrouw Anna Margrita Verluijten als directrice en de administratie hebbende 
vanwege de H. Geest Tafel van het begijnhof van Herentals een som van 300 guldens courant 
geld. 
 
Verbindende hiervoor zijn persoon en goederen, roerende en onroerende en tevens te voorzien 
goede en sufficiënte hypotheken ten koste van hem comparant tot de goedenis- en cassatiebrief 
inbegrepen. Mede comparerende Adriaen Van Dingenen inwoner van Oevel schoonvader van 
den eerste comparant welke verklaarde zich hier voor dit kapitaal als borg te stellen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals ter presentie van Joris Van Roij en 
Josephus Iven als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 12          2 april 1762 
 
In den naeme ons Heere Jesu Christi amen, 
 
Bij den inhoud van dit tegenwoordig instrument van testament compareerde voor mij openbaar 
notaris de eerbare Juffrouw Dimphna Pauli begijntje op het begijnhof van Herentals aan mij en 
de ondergenoemde getuigen van over lang zeer wel bekend, gezond van lichaam, gaande en 
staande en haar verstand wel machtig, dewelke kennis is gevende haar tijdelijke goederen te 
disponeren zo zij openlijk verklaarde uit haar vrije wil. 
 

- Vooreerst recommandeerde zij testatrice dat haar dood lichaam zou begraven worden 
in gewijde aarde in de kerk van het begijnhof tot Herentals voorts in den pand van 
Sint Jospeh met de ordonnantie dat aan ieder begijntje zal gegeven worden vier ruete 
kaarsen en een wittebrood volgens gewoonten en gebruik en zes flambeeuwen en 
verder een eerlijke uitvaart voor oversten en geburen en ’s avonds de scholieren 
ingevalle de testatrice alsnog te koor gaat ten tijde van haar afsterven. 
 

- Item begeerde zij dat haar na gedaan worden driehonderd missen van requiem 
waarvan 150 gedaan zouden worden door de eerwaarde paters Minderbroeders en 100 
door de paters Augustijnen aldaar en 50 daar waar de na te noemen erfgenamen het 
zullen believen. Item begeerde zij alsnog dat daarna gedaan zullen worden twee 
dertigsten in de kerk van het begijnhof, één door de paters Minderbroeders en één door 
de paters Augustijnen. Item wilde zij dat aan de armen van Herentals zal gegeven 
worden 3 veertelen koren in brood en 2 veertelen aan de armen van Geel ook in brood. 
 

- Item begeerde zij testatrice dat op de begraafplaats van haar moeder zal gelegd 
worden een zerk van vijf à zes voeten in de kerk van het begijnhof omtrent den trap van 
de predikstoel. Item maakte zij testatrice aan dezelfde kerk van het begijnhof een 
pistool eens voor wijn en brood en aan de vier klein altaren van de gemelde kerk ieder 
2 schellingen. 
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- Item maakte zij aan haar ordinaire biechtvader dewelke zij ten hare sterfdag zal hebben 
een pistool en aan den andere heer een ducaat, beiden zonder hun rechten. Item 
maakte zij aan Isabella Clara Pauli den grootsten zilveren mostaartpot op verzoek van 
haar heer broeder zaliger. Item maakte zij aan Maria Theresia Pauli dochter van haar 
broer Marcellus Guilielmus Pauli haar zilveren schenktelloor. Item maakte zij aan 
Joannes Franciscus Pauli (advocaat) zoon van haar voorzegde broer haar grootste 
zilveren zoutvat. Item maakte zij aan de kinderen en kindskinderen bij representatie van 
haar broer Cornelis Pauli uitgenomen Isabella Clara Pauli degene zoveel minder in 
het andere zilverwerk moet hebben als den mosterdpot weegt in zilver. Item maakt zij 
testatrice al haar lijnwaad, geld, meubelen, kredieten en pretenties en verder wat onder 
haave kan gerekend worden # behoudens de nabeschreven klederen en legaat, aan de 
kinderen en kindskinderen bij representatie van haar broers Marcellus Guilielmus 
Pauli en Cornelis Pauli om al hetzelfde voorschreven onder de kinderen of wettige 
descendenten van de voorschreven broers hoofdelijk gedeeld te worden. Item maakte 
zij aan haar zuster Ida Theresia Pauli begijntje in het Klooster van Bethanië tot 
Mechelen twee pistolen eens. Item maakte zij aan Maria Theresia Nuijens begijntje 
ingeval zij bij haar testatrices sterfdag nog bij haar zal wonen al haar klederen en 
cappruijnen tot haar lijf gediend hebbende zonder daarin te comprehenderen enig 
lijnwaad. 
 

- Komende tot de dispositie van haar erfelijke en onroerende goederen waar deze 
bevonden zullen worden # waarin ook gerecomprehendeerd zullen wezen alle 
ongegoede gronden van erven, heeft zij testatrice gegeven aan de zes wettige kinderen 
of kindskinderen bij representatie achtergelaten bij wijlen den heer Cornelis Pauli en 
Juffrouw Maria Broeckhoven in hun leven gehuwden, met namen Anna Catharina 
Pauli, Maria Theresia Pauli gehuwd met Thomas Wilms, Isabella Clara Pauli, 
Carolina Martha Pauli, het kind van wijlen Hendrickus Norbertus Broeckhoven en 
Maria Elisabeth Pauli met naam Marcellus Guilielmus Broeckhoven Theologant en 
het kind van Joannes Martinus Pauli en Isabella Petronella Van Petegem met naam 
Joanna Theresia Pauli, ieder van hun een gerecht zesde part, zo nochtans dat ingeval 
de twee laatst voornoemde kindskinderen van wijlen Cornelis Pauli kwamen te 
overlijden zonder wettige blijkende nakomelingen achter te laten, zo begeerde zij 
testatrice dat de twee porties of zesde parten van dezelfde twee kindskinderen zonder 
enige aftrek van trebellianique gedeelte zal komen en erven aan de vier eerste 
voornoemde kinderen of hun nakomelingen … Met conditie dat dezelfde kinderen van 
Marcellis Franciscus Pauli advocaat en Maria Theresia Pauli trekken het part en 
deel hetwelk dezelfde kinderen of wettige nakomelingen van Cornelis Pauli bij 
representatie zullen hebben in de hoeve met ap- en dependentiën van dezelfde, 
gelegen onder Oevel en Geel actueel in huur bij Jan Belmans en gekomen van de 
testatrices moeijke en ingeval de voorzegde hoeve cum annexis in het geheel zal 
moeten volgen en succederen op de voorschreven twee kinderen van wijlen Marcellis 
Guilielmus Pauli en ingeval de voorzegde kinderen en kindskinderen van Cornelis 
Pauli of hun wettige descendenten bij representatie de voorzegde hoeve alzo niet 
verstonden te laten volgen aan de voorzegde twee kinderen van wijlen Marcellus 
Guilielmus Pauli zo is de wil en begeerte der testatrice dat in dat geval al haar erfelijke 
als haafelijke goederen zullen worden gedeeld in twee egale parten …volgen nog 
meerdere voorwaarden … 

 
Opdat dit haar testament en ordonnantie van uiterste wil beter zijn effect mag hebben zo kiest zij 
voor executrice testamentair Juffrouw Elisabeth Jacobs meesteres van het begijnhof van 
Herentals, haar biddende deze last te aanvaarden voor een salaris van 25 guldens. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Herentals ten woonhuis der testatrice, ter presentie van den 
eerwaarde heer Joannes Baptista Andreas Van Batvens pastoor van dit begijnhof en Michiel 
Willems inwoner van Herentals als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 13          3 april 1762 
 
Op heden 3 april compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Peeters Guilielmussone inwoner 
van Westerlo en Adriaen Van Den Bruel inwoner van alhier (Olen), welke eerste comparant 
verklaarde aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker eerst 
een perceel weide, groot een half bunder. Item zeker perceel land genaamd “ de heijde “ groot 
drie zillen respectievelijk gelegen tot Doffen onder Olen aan den huurder genoegzaam bekend en 
dat voor een tijd van zes jaar en verder om en mits een som van 12 guldens en 10 stuivers in geld 
en een veertel koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Jan Baptist 
Heijlen en Cornelis Stevens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14          6 april 1762 
 
Op heden 6 april compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Soeten bijgestaan met Jan 
Helsen haar man en Martinus Soeten gehuwd met Catharina Helsen, die van toenaam Soeten 
wettige kinderen en erfgenamen van wijlen Joannes Soeten en Anna Van Hout in hun leven 
gehuwden en ingezetenen van Gelindel. Welke comparanten verklaarden niet langer in 
gemeenschap te willen blijven van alzulke goederen als op hun uit hoofd van hun ouders 
competerende maar daarvan te willen scheiden en delen in twee kavels. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd vooreerst zeker huis, schuur, stal en hof, ap- en dependentiën 
vandien met het binnenveld daaraan gelegen, groot te samen 130 roeden, gestaan en gelegen tot 
Gelindel onder Westerlo. Palende oost Peeter Verbist, zuid Peeter Soeten erfgenamen, west de 
voornoemde Peeter Verbist nomine matris Catharina Soeten en noord hun eigendom. Item een 
perceel land genaamd “ het bosblock “ groot een bunder, gelegen tot Gelendel. Palende oost de 
erfgenamen Michiel Heijlen, zuid den voorzegde Peeter Verbist, west Anna Heijlen en noord 
Peeter Helsen en Jan Heijlen. Item alsnog een perceel weide genaamd “ het houteussel “ 
gelegen als voor groot anderhalve zille. Palende oost Adriaen Witvrouwen, zuid Jan Heijlen, west 
Jan Verstappen en noord Guilliam Van Outsel. Item de helft van zeker perceel dries, te weten het 
voorste part tegen de schuur, groot voor deze helft anderhalve zille gelegen als voor. Palende oost 
de wederhelft, zuid het voornoemde binnenveld, west Peeter Verbist en noord hun eigendom. Item 
en tot slot een perceeltje beemd genaamd “ het pullebemdeken “ gelegen als voor, groot en zille. 
Palende oost Augustinus Besselaers?, zuid Jan Cuijpers, west Adriaen Helsen en noord Adriaen 
Van Den Brande. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd vooreerst zekere helft van een perceel dries gelegen tot 
Gelindel groot voor de helft anderhalve zille wezende het achterste part. Palende oost Peeter 
Geps, zuid de erfgenamen Peeter Soeten, west de voorzegde wederhelft en noord Joannes 
Josephus Soeten. Item een perceel land gelegen als voor genaamd “ de laerheijde “ groot 
anderhalve bunder. Palende oost de voornoemde Joannes Josephus Soeten, zuid hun eigendom, 
west Michiel Heijlen en noord Adriaen Helsen. Item een perceel land gelegen als voor genaamd  
“ het laerhoff “ groot 125 roeden. Palende oost Peeter Verbist, zuid Peeter Poortmans, west 
Adriaen Van De Vecken en noord zeker blind straatje. Item alsnog een perceel land gelegen tot 
Gelendel aan “ de groote witte vonder “ groot een half bunder genaamd “ het blocxken “. 
Palende oost Pauwels Van Hout, zuid Jan Baptist Dils, west den voorzegde Paulus Van Hout en 
noord de ’S Heerestraete. Item een perceel hooiwas gelegen tot Strateneijnde in “ het 
peirebroeck “ genaamd “ het half bemdeken “ groot een zille. Palende oost Peeter Helsen, zuid 
Hendrick Baeten, west Peeter Dils en noord Peeter Peeters. Item en tot slot een perceel bos 
gelegen tot Gelendel, groot een zille genaamd “ het steenvoort boschken “ Palende oost Jan 
Vrancx, zuid Peeter Douwen erfgenamen, west Marten Van Den Brande en noord Norbert Nijts. 
 
De eerste kavel is bevallen aan Martinus Soeten en de tweede kavel is bevallen aan Maria 
Soeten gehuwd met Jan Helsen. Aldus gedaan en gepasseerd tot Gelendel ter presentie van 
Adriaen Soeten oud schepen en Jan Heijlen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
P.S. zal alsnog aan den eerste kavel volgen en toegelegd zeker perceel land genaamd “ het 
pleckxen “ groot twee honderd vijftig roeden gelegen tot Strateneijnde onder Westerlo. Palende 
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oost Guilliam Haepers cum suis, zuid Adriaen Soeten, west Jan Helsen en noord Joannes Baptist 
Soeten. Item alsnog een perceel land genaamd “ het capelle heijde “ groot een half bunder 
gelegen als voor. Palende oost Guilliam Verluijten, zuid de straat west de erfgenamen Michiel Van 
Den Broeck nomine uxoris en noord ... (leeg). 
 
Integendeel werd aan de tweede kavel toegelegd zeker perceel land leenroerig gelegen tot 
Strateneijnde onder Westerlo groot een bunder genaamd “ de eertgangen “. Palende van alle 
kanten de straat. 
 
Akte N°          5 maart 1762 
 
Op heden 5 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Cluijts 6 inwoner van alhier 
welke comparant bekende hoe dat hij aan zijn twee voorkinderen respectievelijk met naam 
Dimphna Cluijts en Anna Elisabeth Cluijts verwekt in zijn eerste huwelijk bij wijlen Anna 
Verboven schuldig is aan ieder van hun een som van 28 guldens courant makende te samen 56 
guldens en dat uit hoofde van hun uitkoop als gevolg van de staat en inventaris kort na het 
overlijden van de voornoemde Anna Verboven bij de wethouders van Olen gemaakt en 
geformeerd. 
 
Mits hij comparant niet bekwaam, sufficiënt of nog in staat is om de voorzegde rechtvaardige 
schuld aan zijn voornoemde voorkinderen te betalen ter zaak van de continuele en menige 
aanrandingen zijner crediteuren, zo verklaarde hij comparant bij en mits deze aan zijn 
voorkinderen tot voldoening van de uitkoop te cederen en te transporteren alzulke touchte als hij is 
hebbende en genietende op zeker perceel land, groot een half bunder, gelegen onder Meeren 
resort van Olen genaamd “ het berckven “. Palende oost Amandus Van Hout met zeker blind 
straatje, zuid de zogenaamde Veldstraat, west Peeter Van Linden en noord dezelfde Amandus 
Van Hout, met verdere belofte van aan hetzelfde perceel erve geen recht meer te hebben of te 
behouden. 
 
Mede comparerende Cornelis Cluijts en Joannes Verboven als voogden der voorkinderen 
degene bij deze op aggregatie van de wethouders van Olen als oppervoogden al hetgeen zij 
verklaarden te accepteren ten behoeve van dezelfde minderjarige wezen. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen ter presentie van Wilm Meir en Marten Dams schepenen van Olen. 
 
In de marge: De onder te noemen schepenen gelet op den dispositiven dezer verklaarden den 

inhoud in al zijn punten, clausulen en condities te lauderen en te approberen. 
Actum coram Wilm Meir, Marten Daems, Adriaen Van Nuten en Joris Cluijts 
schepenen deze 5 maart 1762. 

 
Akte N° 15          2 mei 1762 
 
Op heden 2 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Douwen en Anna Gebruers 
gehuwden, welke comparanten bekenden ter intrest ontvangen te hebben vanwege Peeter Van 
Bijlen in kwaliteit van kapelmeester der kapel Ter Gestele binnen Olen, een som van 100 guldens 
courant geld. 
 
Verbindende zij comparanten bij en mits deze voor het voornoemde kapitaal en de te vervallen 
intrest hun personen en goederen, actiën en kredieten, present en toekomende met belofte van 
het voornoemde kapitaal en de te vervallen intresten te zullen stellen tussen heden datum en de 
vier eerst komende jaren goede en sufficiënte hypotheken. Aldus gedaan en gepasseerd ter 
presentie van Guilliam De Ceuster en Marten Verbist. 
 
Gezien bij mij ondergeschrevene een kwitantie van deze datum waarvan den teneur luidde als 
volgt: den ondergetekende bekende ontvangen te hebben uit handen van Joannes Douwen een 
som van 100 guldens courant geld over een obligatie staande aan de kapel van Onze Lieve 

 
6 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Cluyts x Anna Verboven, nr. 435, pag. 89. 
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Vrouwe Ter Gestelen onder Olen met de verlopen intrest, overzulks consenterende in de cassatie. 
Actum Olen 19 september 1791, was ondertekent Jan Baptist Heijlen. 
 
Akte N° 16          11 juni 1762 
 
Op heden 11 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Joannes Heijns meerderjarige 
jongeman welke comparant verklaarde ter intrest opgetrokken te hebben vanwege de heer 
Franciscus Dominicus Van Tendeloo inwoner der stad Herentals een som van 2000 guldens 
courant. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand vooreerst zekere stede, stallingen 
met den hof, gronden en binnengeleg gestaan en gelegen tot Noorderwijk onder Hezewijk, groot te 
samen zes zillen. Palende oost Peeter Heijns, zuid de kinderen Jan Bogaerts, west S’Heerenstraet 
en noord Marten Heijlen. Item zeker perceel land genaamd “ het swert landt “ gelegen onder 
Noorderwijk en Olen, groot drie zillen. Palende oost de kinderen Laurentinus Sels, zuid en west 
Peeter Heijns en noord den voornoemde rentgelder. Item een weide gelegen onder Noorderwijk 
groot drie zillen. Palende oost Jan Verstappen, zuid Peeter Heijns, west Michiel Peeters en noord 
de kinderen Marten verbist. 
 
Item een beemd gelegen tot Plassendonck onder Noorderwijk groot een bunder. Palende oost de 
erve die Gommer Verwimp in huur gebruikt, zuid de kinderen Jan Bogaerts, west Geeraert 
Laenen en noord de kinderen Cornelis Heijns. Item zeker perceel land genaamd “ de duijf  
huijsen “ groot vijf zillen gelegen onder Herentals. Palende oost de kinderen Jan Sprengers, zuid 
en west de kinderen Marten Verbist en noord Jan De Meulder. Item een perceel beemd gelegen 
tot Hezewijk onder Olen, groot vier en een halve zille. Palende oost Peeter Van Gansen nomine 
uxoris, zuid Jan Geens, west de heer Verbeek en noord Hendrick Geens. Item een perceel land 
gelegen tot Hezewijk onder Olen genaamd “ den herentals hoff “ groot 525 roeden. Palende oost 
S’Heeren straete, zuid den rentgelder, west dezelfde en de kinderen Marten Verbist en noord de 
kinderen Henrick Verbist. Zijnde het voorschreven huis met het binnenblok belast met jaarlijks vijf 
loopen en een kwartier koren aan het Beneficie van Sint Barbara in de parochiale kerk van 
Herentals. Het perceel “ de duijfhuisen “ belast met dertig stuivers jaarlijks aan den H. Geest van 
Noorderwijk. 
 
Item een huis, hof en land daaraan gelegen, groot een half bunder. Palende oost Peeter Heijns, 
zuid de kinderen Jan Bogaerts, west de straat en noord zijn eigendom. Item een stuk land 
genaamd “ het meerdale “ groot omtrent een bunder. Palende oost den rentgelder, zuid de 
kinderen Cornelis Heijns, west en noord de kinderen Marten Verbist. Item een stuk land genaamd  
“ het everven “ groot een bunder. Palende oost de kinderen Marten Verbist, zuid Marten Daems, 
west de Veldstraat en noord de kinderen Jan Bogaerts, zijnde de drie voornoemde percelen van 
erven gelegen onder de Heerlijkheid van Noorderwijk. Item een perceel land genaamd “ het huijs 
block “ groot 250 roeden. Palende oost S’ Heerenstraet zuid de kinderen Cornelis Heijns, west zijn 
eigendom en noord den rentgelder. Item een perceel land genaamd “ den stadts dries “ groot 225 
roeden. Palende oost Willem Meir zuid de kinderen Marten Verbist, west Peeter Heijns en noord 
Marten Heijlen. Item en tot slot een perceel weide genaamd “ smeijers weijde “ groot 200 roeden. 
Palende oost de straat, zuid den rentgelder, west Maria Catharina Verbist en noord de weduwe en 
kinderen Guilliam Dentiens. Zijnde de voorzegde drie laatste percelen van erven gelegen onder 
het graafschap Olen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ter presentie van Jesper Verbuecken en 
Martinus Verhaegen inwoners van Herentals als getuigen. 
 
In de marge: Gezien bij den ondergeschreven notaris de originele quitte op datum van 3 

december 1766, verleden door F. D. Van Tendeloo aan Jan Heijns waarvan 
den teneur luidde als volgt: Ontvangen van Jan Heijns duizend guldens courant 
op korting van een kapitaal van twee duizend guldens courant met den intrest 
van dezelfde duizend guldens tot deze datum voldaan 19 december 1766. 
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De voorgemelde rente van 2000 guldens is op 4 april 1772 aan den heer rentheffer ten volle 
voldaan met den intrest van dien. 
 
Akte N° 17          19 juni 1762 
 
Op heden 19 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Sebastiaen Van Gansen inwoner van 
Veerle ter ene en Jacobus Heijlen inwoner van Zoerle beiden present ter andere, welke eerste 
comparant verklaarde aan den tweede die de nabeschreven huur accepteerde van zeker perceel 
beemd, groot een half bunder gelegen tot Zoerle onder Westerlo tegen de Wimpe aldaar. Palende 
oost de straat, zuid Peeter Douwen, west Geert Verbist en noord de Wimpe en dat voor een som 
van jaarlijks te betalen acht guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter 
presentie van Joannes Heijns en Thomas Aerts. 
 
Akte N° 18          6 augustus 1762 
 
Op heden 6 augustus compareerde voor mij openbaar notaris Juffrouw Anna Verluijten weduwe 
wijlen Peeter Peeters in zijn leven schepen des land en markizaat van Westerlo ter ene en Peeter 
Verhaegen inwoner van alhier, bejaarde jongeman ter andere zijde. Welke eerste comparant 
verklaarde aan den tweede present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede 
gestaan en gelegen tot Meeren onder Olen met de ap- en dependentiën van dien, met alzulke 
landerijen, weiden of driessen gelijk hetzelfde in huur is geweest bij Joannes Baptista Peeters 7 
cum uxore, groot in het geheel 32 zillen aan den huurder genoegzaam bekend en daarvoor 
jaarlijks te betalen voor voorlijf 36 guldens en 28 veertelen goed en leverbaar koren. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Joannes Heijns en Joannes Baptista Heijlen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 19         19 augustus 1762 
 
Voorwaarden en condities waarop Cornelis Verhaegen als gelaste bij procuratie van Franciscus 
Verhaegen gehuwd met Anna Catharina De Houwer, Anna Elisabeth Verhaegen bijgestaan 
met Peeter Van Eijnde mitsgaders Adrianus Geerardus Verhaegen bijgestaan met Geeraert 
Bellens en Cornelis Verhaegen als wettelijke voogden van de laatst voornoemde, publiekelijk na 
voorgaande kerkgeboden gedaan door de heren wethouders der stad Herentals aan de 
meestbiedenden presenteerden te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
De eerste koop bestaande in zeker huis, stal, schuur met de ap- en dependentiën van dien 
mitsgaders met het binnenveld daaraan gelegen, groot 4 bunders, gelegen en gestaan tot 
Oosterwijk onder Tongerlo. Palende het geheel oost aan den heer Ivens, zuid Geert Helsen cum 
suis en de notaris Oniaerts, west de straat en noord Guilliam De Coster en Guilliam Verluijten. Item 
een perceel dries genaamd “ den ilschen dries “, groot drie zillen. Palende oost Adriaen Snijers 
en de kinderen Hendrick Geens, zuid de Gilde van Oosterwijk, west Jan De Coster en noord 
Adriaen S’Jegers. Item een perceel dries genaamd “ het roth “ groot drie zillen. Palende oost Giel. 
Wilms, zuid en west de straat en noord de kinderen Peeter Helsen. Item en tot slot een perceel 
beemd groot 50 roeden. Palende oost en zuid Jan Verluijten, west Joseph Verstappen en noord 
Guilliam De Coster. Item een perceel heide waarvan de grootte en regenoten onbekend zijn. 
 
Op 19 augustus heeft Anthonius Corten inwoner der stad Herentals den handslag van 
voorstaande koop aanvaard voor de som van 1580 guldens courant en stelde daarop nog 80 
verdieren. Dezelfde dag stelde dezelfde nog 20 hoogen of verdieren bij. Op 6 september 1762 
stelde Joannes Lembrechts op de voorstaande koop nog 2 hoogen. Dezelfde dag stelde 
Anthonius Corten op dezelfde koop nog één hooge bij. Dezelfde dag in na de kaarsbranding is 
Jacobus Wilms met den uitgang der kaars koper geworden en stelde alsnog één hooge. 
 
 
 

 
7 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Bapt .Peeters x Anna Caers, nr. 1853, pag. 374. 
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Akte N° 20         19 augustus 1762 
 
Voorwaarden en condities waarop Cornelis Verhaegen als gelaste bij procuratie van Franciscus 
Verhaegen gehuwd met Anna Catharina De Houwer, Maria Verhaegen jonge bejaarde dochter, 
Anna Elisabeth Verhaegen bijgestaan met Peeter Van Den Einde, mitsgaders Adrianus 
Geerardus Verhaegen bijgestaan van Sieur Gerardus Bellens en Sieur Cornelis Verhaegen als 
wettelijke voogden van de laats genoemden, publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerde te 
verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Voor eerst is opgehangen een perceel weide genaamd “ de waeter bruelen “ groot anderhalve 
zille. Palende oost den aard van Doffen, zuid Geeraerd Bellens, west de erfgenamen Peeter 
Bellens en noord de erfgenamen Jan Sprengers en is door langdurige oproepen Adrianus 
Geerardus Verhaegen koper gebleven voor de som van 290 guldens en stelde daarop nog vijf 
verdieren. Sieurs Gerardus Bellens en Cornelis Verhaegen verklaarden tegen de voorstaande 
koop te protesteren ter zake dat dezelfde koop is geschied door en bij Geerardus Franciscus 
Verhaegen. Actum 22 juli 1762. 
 
Den tweede koop op “ den riekbempt “. Item zeker perceel beemd genaamd “ den riekbempt “ 
groot een zille gelegen onder Geel in het zogenaamde “ Geels broeck “. Palende oost Amandus 
Van Hout met anderen, zuid de erfgenamen Jan Bellens, west Juffrouw Verluijten en noord Marten 
Van Olmen. Op 19 augustus aanvaarde Martinus Gebruers van deze koop den handslag voor de 
som van 107 guldens en stelde daarop 7 hoogen. Op 6 september is na de kaarsbranding 
dezelfde koper gebleven Martinus Gebruers. 
 
Derde koop van een perceel hooiwas gelegen op “ den mommaert “ onder Olen, groot een zille. 
Palende oost Peeter Van Eijnde, zuid de loop, west Adriaen Bellens Janssone en noord de Nethe. 
Na langdurige roepen is den heer secretaris van Olen koper gebleven voor de som van 41 guldens 
en stelde daarop nog 5 hoogen. Op 20 augustus heeft J. B. Soeten den voorstaande koop alsnog 
verhoogd met 4 hoogen. Op 6 september is na de kaarsbranding dezelfde J. B. Soeten koper 
gebleven. 
 
Vierde koop van zeker perceel gelegen onder Olen op “ het steen “ de maten onbegrepen zo en 
gelijk hetzelfde aan de voorzegde verkopers is competerende zonder aan den koper enige 
aanpalenden te vermelden ter zaak van ignorante te kunnen prestiberen. Peeter Van Eijnde 
aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 20 guldens en stelde daarop 5 
verdieren. Op 6 september na de kaarsbranding is Peeter Van Den Eijnde koper gebleven. 
 
Aldus publiekelijk verkocht ter presentie van Adriaen Bellens, Peeter Heijlen en meer anderen. 
 
Akte N° 21         18 september 1762 
 
Op heden 18 september compareerde voor mij openbaar notaris, Geerarardus Bellens en 
Theresia Verluijten gehuwden en ingezetenen van Olen, welke comparanten verklaarden in een 
eeuwige en gestadige erfkoop verkocht te hebben aan den heer Bosquet intendant van zijne 
Excellentie den heer markies van Westerlo, en mits zijne absentie werd de nabeschreven koop 
door mij notaris in zijn naam geaccepteerd, te weten van zeker perceel heide alsnu met dennen 
bezaaid, gelegen onder Tongerlo omtrent de aanpalende jurisdictiën zo van Olen als Oevel. 
Palende oost zeker oud straatje, zuid Jan D’Joos, west … (leeg) en noord Peeter Verbist, groot 
anderhalve zille. Dit transport is geschied om en mits een som van 80 guldens degene de 
verkopers bekenden ontvangen te hebben. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Cornelis Mans en Joannes Heijns als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22          2 oktober 1762 
 
Op heden 2 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Heijlen bejaarde jongeman 
welke comparant verklaarde ter intrest ontvangen te hebben vanwege Catharina Spits jonge 
bejaarde dochter en inwoonster van Morkhoven een som van 50 guldens courant geld. Comparant 
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verbindende voor het voorschreven kapitaal en de intresten zijn persoon en goederen en ook 
daarvoor te stellen goede en sufficiënte hypotheek. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Joannes Baptista Heijlen en Joannes Mols als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23          11 oktober 1762 
 
Op heden 11 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Gerardus Bellens en 
Theresia Verluijten gehuwden en ingezetenen van Olen ter ene. Peeter Verwimp gehuwd met 
Elisabeth Hoes ingezetenen van Geel ter andere welke eerste comparanten verklaarden aan den 
tweede alhier present en de nabeschreven huur mits te accepteren zeker hun huis, stal schuur, 
hof, ap- en dependentiën van dien met de landen, beemden, weiden, driessen, hooiwas en heden 
daaraan annex, gestaan en gelegen onder Olen als Geel gelijk hetzelfde actueel door de huurders 
gecultiveerd en genoten wordt, groot te samen vijftien en een halve bunder, zonder daarbij toe te 
horen zeker oud bunder land gelegen tot Bijlen, genoemd “ het bijlensbinnenblok “ hetgeen de 
verhuurders aan hen reserveerden, om en mits een som van jaarlijks te gelden en te leveren een 
som van 94 guldens en tien stuivers courant, veertig pond boter en zal de pachter ook jaarlijks 
voor graan of korenpacht aan de verhuurders moeten leveren 46 veertelen goed en leverbaar 
koren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Van Hove en Adriaen 
Bellens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 24          3 november 1762 
 
Op heden 3 november compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Geerardus Bellens inwoner 
van Olen ter ene. Peeter Janssens ten tweede, Peeter Van Eijnde ten derde, Peeter Heijlen ten 
vierde, Adriaen Coolkens ten vijfde ook allen inwoners van Olen. Welke eerste comparant 
verklaarde aan de andere vier gemelde comparanten alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende en mits deze te verhuren voor een termijn van 16 opvolgende jaren met de 
mogelijkheid na 8 jaar te scheiden. 
 
Te weten aan den tweede comparant Peeter Janssens drie percelen land respectievelijk 
genoemd “ de gruen schommen “, “ het misseblockxen “ en het middelste derdel en “ het 
binnenveldt “ zo en gelijk het actueel door den huurder in gebruik is. Aan den derden comparant 
Peeter Van Eijnde zeker perceel land genaamd “ den heijcant dries “ groot anderhalf zille bij 
hem huurder actueel in gebruik, aan den vierden comparant Peeter Heijlen vier differente 
percelen in land en één in weide respectievelijk genaamd deze twee derdels “ de gritkens “ en  
“ de meiren “ allen aan de huurder genoegzaam bekend en tot slot aan den vijfden comparant 
zeker perceel land genaamd “ het Antwerps “ aan hem ook genoegzaam bekend.  
 
Waarvoor de tweede comparant zal jaarlijks moeten leveren de kwantiteit van 16 veertelen koren. 
De derde de kwantiteit van drie veertelen koren. Item den vierde de kwantiteit van elf veertelen 
koren en bovendien voor de weide hierin een som van elf guldens. Item en tot slot zal den vijfde 
comparant jaarlijks moeten leveren de kwantiteit van zeven veertelen koren. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Anthonis en Joannes Heijns. 
 
Akte N° 25         30 november 1762 
 
In den naeme ons Heere amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 30 november 1762 in propere persoon compareerden 
Joannes Verborght en Anna De Bie ingezetenen van Olen, den eerste comparant gezond van 
lichaam en de tweede comparante ziek te bed liggende, beiden hun verstand wel machtig, welke 
comparanten verklaarden te disponeren uit vrije wil en onbedwongen van iemand in de voegen na 
volgende. 
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- Ten eerste wilden zij dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met 
een redelijke uitvaart. 
 

- Dispostie van hunne haafelijke goederen maakten zij aan elkaar, daaronder begrepen 
goud en zilver gemunt en ongemunt, daarvoor gehouden te worden aan ieder van hun 
drie kinderen te betalen in voldoening van hun legitieme portie als ze gekomen zullen 
zijn tot een ouderdom van 20 jaar, een som van 40 guldens courant. 
 

- Nopende voor hun testateurs de erfelijke goederen die zij hadden eveneens te maken 
aan elkaar de volle touchte gedurende zijn of haar leven en aan hun drie kinderen 
hoofdelijk gelijk zonder prerogatief van sexe, den eigendom. # Soo nochtans dat het 
aan de langstlevende ingeval hij / zij met hun kinderen blijft in het huishouden, het 
erfgoed binnen Herenthout gelegen zal vermogen te belasten ter concurrentie van 50 
guldens zonder verder en ingeval de nood van de langst levende zulks zoude 
vereischen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis van de testateurs, ter presentie van 
Peeter Heijlen en Adriaen De Bruijn inwoners van Olen als getuigen. 
 
Akte N° 26         22 december 1762 
 
Conditie en voorwaarden waarop de weduwe van Jan Heijlen en haar zoon publiekelijk en 
notarieel in het dorp en Heerlijkheid Noorderwijk aan de meestbiedende presenteerden te 
verkopen hunne haafelijke goederen. Volgt een lijst van meubilaire effecten met hun kopers en hun 
onkosten. 
 
Verder kochten Adriaen Van Goubergen, Egidius Dillen van Grobbendonk, Marten Meirmans, 
Joannes Menten, Joseph Beeck van Herentals en Peeter Meerberghs elk een koe. Adriaen Heijlen 
en Marten Huijsmans kochten een rund, Adriaen Gulin kocht den os. Peeter Daems kocht het kalf. 
 
Aldus publiekelijk gedaan en verkocht, ter presentie van Christiaen Bulckens, Joannes Peeters en 
meer anderen als getuigen. 
 
Akte N° 27         28 december 1762 
 
Condities en voorwaarden waarop men vanwege Theresia Verluijten weduwe wijlen Geerardus 
Bellens 8 benevens hun kinderen en bijgestaan van de nagenoemde schepenen, publiekelijk aan 
de meestbiedende presenteerden te verkopen hun haafelijke meubelen en effecten. Volgt een lijst 
van goederen met de vermelding van de kopers en hun onkosten. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht binnen Olen coram en ten overstaan van Joris Cloots (Cluijts) en Jan Van Hove 
schepenen mitsgaders vele omstaanders als getuigen, belopende het gereed geld ontvangen ter 
som van 132 guldens. 
 
 
 

 
 
 
 
Akte N° 1          3 januari 1763 
 
Condities en voorwaarden waarop den heer F. M. Schellens drossaard des land en markizaat van 
Westerlo gehuwd met Anna Maria De Zutter verhuurd en in pacht uitgegeven te hebben aan 
Peeter Daems Martinussone gehuwd met Maria Catharina Heijlen die de nabeschreven huur 
accepteerden van zeker zijn huis, stal, schuur, brouwerij, landerijen, weiden en hooiwassen 

 
8 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Gerardus Bellens x Theresia Luyten, nr. 141, pag. 29 – 30. 
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gestaan en gelegen onder Noorderwijk, Olen als Westerlo met een woord zo en gelijk het den 
actuele pachter Franciscus Bacx het in huur heeft en bezittende is en dat voor een termijn van 12 
achtervolgende jaren. Hiervoor in voorlijf jaarlijks te betalen de som van 100 guldens courant geld 
met bovendien … pond boter te keuze van den verhuurder, hetzij de helft te leveren in de maand 
van juni en de resterende helft in de maand van november. 
 
Item zo is de conditie dat de pachter alle jaren zal moeten verleggen op de gehuurde huizing vijftig 
busselen walm stro bussels zwarte, alles ten zijne kosten en de laatste waartegen den pachter zal 
genieten het hout staande op de gehuurde gronden van erven, alsmede het gewas staande op  
“ den bosch “ omtrent de kapel, op conditie nochtans dat den pachter ten zijne kost alle jaren op 
het begijnhof van Herentals aan de Juffrouwen masoeurs van den heer verhuurder zal moeten 
leveren vierhonderd fago en tot dien zal den pachter gehouden zijn t’ elke jaar in het kappen te 
laten staan behoorlijke rijzers (boonstaken). 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo ten woonhuis des heer verhuurder ter presentie van 
den heer M. G. Vanderborght en Christiaen Bulckens als getuigen. 
 
Akte N° 2          5 januari 1763 
 

Op heden 5 januari 1763 compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Daems weduwnaar 
wijlen Anna Theresia S’Jongers ter ene, Peter van Mensel en Catharina Broeckx gehuwden en 
ingezetenen van Hulshout ter andere, welke eerste comparant verklaarde aan den tweede 
comparanten de nabeschreven huur accepterende van zeker zijn huis, stal, schuur, ap- en 
dependentiën van dien met de landen, beemden, weiden, hooiwas en de claverdrieschen daaraan 
annex, groot te samen negen en een halve bunder zo en gelijk hetzelfde actueel in huur 
gebruikende is bij Petrus Daems zoon van de voornoemde verhuurder, gestaan en gelegen tot 
Plassendonck resort van Noorderwijk, aan de huurders genoegzaam bekend en dat om en mits de 
som van jaarlijks te gelden en te betalen 70 guldens courant en bovendien voor koren of graan 
pacht de kwantiteit van 40 veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Jan Snijers en Gommarus Verhoeven als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3          16 januari 1763 
 
Op heden 16 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Catharina De Molder en 
Wautrudis De Molder zusters welke comparanten verklaarden bij toestemming van Joannes De 
Molder hun respectieve vader verkocht te hebben aan en ten behoeve van Geerardus Van Der 
Veken hiermede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker perceel zowel 
kwebbe als hooiwas gelegen onder Olen in “ de bleke “ tegen “ de gasthuijsbemden “, groot 150 
roeden. Palende oost Johan Du Ribreu, zuid den voorzegde koper, west de erfgenamen Jan 
Vermeerbergen en noord “ de gasthijsbemden “ voorschreven en is deze koop geschied om en 
mits een som van 70 guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Michiel Wilms en Jan Leijsen. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen ... 
 
Akte N° 4          1 februari 1763 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Soeten secretaris hier als gelaste vanwege 
den heer Bosquet intendant van zijne Excellentie den heer markies van Westerlo publiekelijk aan 
de meestbiedende presenteerde te verkopen het schaarhout aan den voorschreven heer intendant 
competerende. 
 

- Eerste koop op “ het meijers blockxken “ ingemijnd bij Joannes Bapt. Van Hove, smid. 
- Tweede koop ingemijnd bij Guilliam Peeters, keizer. 
- Derde koop ingemijnd voor Jan Daems Paradijs. 
- ... 
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Volgt een lijst met verschillende kopers. Het schaarhout stond op o.a. de volgende percelen: ” het 
passelmans “, “ de schomme “, “ het heijcken “, “ de cleijn dellen “ en “ de langels “. Aldus 
publiekelijk verkocht ter presentie van Wilm Meir en Guilliam Schuermans als getuigen. 
 
Akte N° 5          3 februari 1763 

 
Op heden 3 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Anthoon Helsen inwoner der stad 
Herentals zich sterk makende voor Joannes Franciscus Helsen en Elisabeth Helsen zijn 
respectieve broer en zuster welke comparant verklaarde bij deze in een eeuwige gestadige 
erfkoop verkocht te hebben aan en ten behoeve van Jan Meir hiermede comparerende en de 
nabeschreven koop accepterende te weten van zeker perceel heide, gelegen tot Meeren onder 
Olen genaamd “ de clootsbosch heijde “ groot anderhalve zille. Palende oost den voornoemde 
acceptanten, zuid Jan Verbist, west de erfgenamen van wijlen Adriaen Laenen en noord Anna 
Verheijstraete en dat om en mits een som van 34 guldens courant geld. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Egidius Oniaerts ook notaris en 
Marten Daems alferis van de Busgilde alhier als getuigen. 
 
Akte N° 6          9 februari 1763 
 
Op heden 9 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Marien, Adriana Marien 
bijgestaan met Cornelis Brusselaers haar man, Maria Marien weduwe wijlen Jan Lemmens 
bijgestaan van Peeter Bruijnseels schepen van het land en vrijheid Heist en Catharina Marien 
bijgestaan met Joannes Baptista Dillen. Die met toenaam Marien wettige kinderen en 
erfgenamen van wijlen Joannes Marien en Elisabeth Janssens. Welke comparanten verklaarden 
niet langer in gemeenschap te willen blijven van alzulke goederen op hen verstorven uit hoofde 
van hun ouders maar daarvan te willen scheiden en delen in vier egale kavels. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker perceel land gelegen onder Bruggeneinde genaamd  
“ het peper straets veldeken “ groot anderhalve zille. Palende oost en zuid Jan Van Den Bruel, 
west de erfgenamen Andries Reijs en noord het Peperstraetje. Belast met een veertel koren aan 
de H. Geesttafel van Hulshout. En is deze eerste kavel bevallen aan Catharina Marien gehuwd 
met Jan Baptist Dillen. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker perceel land gelegen onder Hulshout, genaamd “ het 
vildersveld “ groot 142 roeden. Palende oost Maria Marien weduwe Jan Lemmens, zuid Cornelis 
Van Looij erfgenamen, west Adriaen Van Den Bruel en noord S’ Heerenstraete leidende van 
Hulshout naar Westerlo. Op last dat deze kavel moet uitkeren aan Peeter Marien een som van 25 
guldens courant tot egalisering van zijne vierde kavel. En is deze kavel bevallen aan Adriana 
Marien gehuwd met Cornelis Brusselaers. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd zeker perceel land gelegen onder Hulshout, groot 138 roeden. 
Palende oost Peeter Verbist nomine matris Catharine Soeten, zuid Cornelis Van Looij erfgenamen, 
west Adriana Marien gehuwd met Cornelis Brusselaers en noord S’ Heerenstraet leidende van 
Hulshout naar Westerlo. Item en tot slot nog een perceel hooiwas gelegen onder Hulshout in “ het 
doodtbroeck “ in “ de sesse daghmaelen “ en rijdend tegen dezelfde op den last dat deze kavel 
moet uitkeren aan Peeter Marien tot egalisering van zijn vierde kavel een som van 25 guldens 
courant. En is deze kavel bevallen aan Maria Marien weduwe Jan Lemmens. 
 
Aan de vierde kavel werd toegelegd zeker perceel land gelegen onder Hulshout genaamd “ het 
eusselken “ groot 180 roeden. Palende oost Peeter Heijns cum suis, zuid Maria Janssens 
weduwe wijlen Franciscus Marien, west Adriaen Van Den Bruel bij koop en noord de gemeente 
heide. En is deze vierde kavel bevallen aan Peeter Marien gehuwd met Catharina Vaes. 
  
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Michiel 
Van Mensel als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 7          9 februari 1763 
 
Voorwaarden en condities waarop Adriaen Bellens en Clara Verdonck gehuwden en 
ingezetenen van Olen, publiekelijk presenteerden te verkopen aan de meestbiedende de 
nabeschreven meubilaire effecten. Volgt een lijst van koopwaar met de vermelding van de kopers 
en hun onkosten. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht coram Guilliam Schuermans en Wilm 
Huijsmans als getuigen. 
 
Akte N° 8          9 februari 1763 
 
Op heden 9 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Cornelis Brusselaers en Adriana 
Marien gehuwden en inwoners der Heerlijkheid Hulshout, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege de respectieve regenten der goederen en fundaties der Kapelanie 
alhier binnen Hulshout een som van 180 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor speciale hypotheek zeker huis en hof en de ap- en dependentiën 
daaraan annex, groot in het geheel een half bunder, gelegen onder Hulshout op “ het sterckx 
eijnde “. Palende oost Jan Faes, zuid S’ Heerenstraet, west Jan Van Den Broeck en noord “ de 
gemeijne heijde “. Item zeker perceel land genaamd “ de moerbergh “ groot over de drie zillen. 
Palende oost Guilliam De Keuster, zuid Catharina Bosch, west Adriaen Van Looij en noord “ de 
gemeijn heijde “. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Peeter 
Marien als getuigen. 
 
Akte N° 9          9 februari 1763 
 
Op heden 9 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Cornelis Brusselaers en Adriana 
Marien gehuwden en inwoners van Hulshout welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
van wege Peeter Marien als voogd der minderjarige wezen achter gelaten bij wijlen Jan 
Janssens daar moeder af leeft Maria De Ceuster een som van 125 guldens courant geld. 
Comparanten stelden voor speciale hypotheek zeker perceel land genaamd “ de vennen “ gelegen 
onder Hulshout op “ het sterckxeijnde “ groot 300 roeden. Palende oost Franciscus Dens, zuid 
Peeter Diricx, west het straatje en noord S’ Heerenstraet leidende van Hulshout naar Westerlo. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Peeter 
Copmans als getuigen. 
 
Akte N° 10          9 februari 1763 
 
Op heden 9 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Marien, Adriana Marien 
bijgestaan met Cornelis Brusselaers haar man, Maria Marien weduwe wijlen Jan Lemmens 
bijgestaan met Peeter Bruijnseels en Catharina Marien bijgestaan met Joannes Baptista Dillen 
haar man te samen voor de eerste staak. Item Adriana Van Eeckhout weduwe wijlen Peeter 
Marien Peeterssone bijgestaan met Joannes Verbist voor de tweede staak. Catharina De 
Schutter bijgestaan met Ambrosius Van Passel haar man. Michiel van Menxsel, Jan Van 
Menxsel, Cornelis Van Menxsel en Franciscus Van Menxsel te samen voor de derde en laatste 
staak zo nochtans dat den voorschreven Ambrosius Van Passel geheel en ten deze ongehinderd 
is blijvende als nomine predictie uxoris meer in de nabeschreven nalatendheid pretendeerde als 
zijne mede comparanten voor den derden staak, alle welke respectieve verklaarden niet langer in 
gemeenschap te willen blijven van alzulke goederen hun pro indiviso en onverdeeld zijn 
gesuspendeerd uit hoofde van Peeter Marien en Adriana Van Kiel hun comparanten respectieve 
grootvader en grootmoeder en hebben dezelfde verdeeld in drie kavels. 
 
Vooreerst is aan den eerste kavel toegelegd, zeker huis, schuur, stal en hof, ap – en dependentiën 
van dien met zeker perceel land daaraan gelegen, genaamd “ het huijsveldt “ groot met den hof 
90 roeden, gestaan en gelegen tot Bruggeneinde onder Heijst. Palende oost de heide, zuid de 
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zogenaamde Heijstraet, west de S’ Heerenstraet en noord Peeter De Schutter. Item en tot slot een 
perceel land ook gelegen tot Bruggeneinde, genaamd “ het peper straet veldeken “ groot 
anderhalve zille. Palende oost en zuid Jan Van Den Bruel, west de erfgenamen Andries Reijs en 
noord het Peperstraetje. 
 
Degene aan wie deze kavel komt te bevallen zal moeten uitkeren een som van 146 guldens en 13 
stuivers te weten 73 guldens en zes en een halve stuiver aan de nog twee navolgende kavels en 
bovendien zullen zij alsnog moeten uitkeren de som van 76 guldens aan de nakinderen van 
Joannes Marien daar moeder af leeft Elisabeth Wouters in redemptie van de quote en pretentie 
die de voorschreven kinderen uit hoofde van hun vader zouden kunnen pretenderen in de 
roerende en onroerende goederen van wijlen Adriaen Van Kiel volgens conventie tussen Peeter 
Marien als voogd der zelfde nakinderen aangegaan met de andere mede deelhebbers. Ook 
moeten zij betalen alle jaren twee guldens aan Maria Janssens gedurende haar leven lang in 
redemptie der touchte der voorschreven goederen. Deze kavel is bevallen aan Peeter Marien met 
zijn mede erfgenamen. 
 
Aan de tweede kavel toegelegd, eerst de voorste helft van een perceel land gelegen onder 
Hulshout, genaamd “ den meskens hoeck “ groot voor deze helft 125 roeden. Palende oost de 
erfgenamen Peeter Peeters, zuid Andries Van De Wouwer, west de palen van Heijst en noord de 
wederhelft. Item en tot slot de achterste helft van zeker perceel beemd gelegen tot Bruggeneijnde 
genaamd “ den tubbeckx dijck bempt “ groot voor deze helft een zille. Palende oost de 
nabeschreven wederhelft, zuid de Laecke, west Adriaen Truijts en noord Hendrick Van Dijck 
erfgenamen. Deze kavel is bevallen aan Ambrosius Van Passel nomine uxoris met zijn 
consoorten. Deze kavel moet een obligatie dragen van 100 guldens kapitaal ten behoeve van 
Maria Janssens weduwe wijlen Franciscus Marien gepasseerd voor de meijer Boeckx present 
getuigen op datum van 1 mei 1752. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd, de achterste helft van een perceel land gelegen onder 
Hulshout genaamd “ den meskens hoeck “ groot voor deze helft 125 roeden. Palende oost de 
erfgenamen Peeter Peeters, zuid de voorzegde wederhelft, west de palen van Heijst en noord de 
gemeente heide. Item en tot slot de voorste helft van het perceel beemd gelegen onder 
Bruggeneijnde, genaamd “ den tubbeckx dijck bempt “, groot voor deze helft een zille. Palende 
oost Erasmus Van Ranghst erfgenamen, zuid de Laecke, west de voorzegde wederhelft en noord 
Hendrick Van Dijck erfgenamen. Deze derde kavel is bevallen aan Adriaen Van Eeckhout 
weduwe van wijlen Peeter Marien. Deze derde kavel is belast met een obligatie van 150 guldens 
bij haar en haar voornoemde man zaliger opgenomen bij Maria Janssens weduwe wijlen 
Franciscus Marien. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Jan 
Van Den Broeck als getuigen hiertoe aanzocht. Volgt nog een ontvangstbewijs van Ambrosius 
Van Passel en Adriana Van Eeckhout. 
 
Akte N° 11          10 februari 1763 
 
Voorwaarden en condities waarop Maria Douwen weduwe van wijlen Franciscus Boeckx in zijn 
leven meijer van Hulshout voor een derde part en gedeelte. Item Niclaes Bulckens benevens 
Martinus Soeten in kwaliteit als voogden der minderjarige wezen achtergelaten in het tweede 
huwelijk verwekt bij Adriaen Soeten daar moeder af leeft Jenno Bulckens en zijn deze voogden 
geautoriseerd door de wethouders van Noorderwijk op datum van 31 januari laatstleden. Item 
Adriaen Van Dijck als wettelijke voogd van het enige universele voorkind achtergelaten en in 
eerste huwelijk verwekt bij wijlen de genaamde Adriaen Soeten met Elisabeth Van Dijck zijn 
eerste huisvrouw. Die van toenaam Soeten als wettige kinderen der gemelde Adriaen Soeten te 
samen en hoofdelijk insgelijks voor een derde part. 
 
Item Andries Verbist als wettelijke voogd der drie minderjarige wezen achtergelaten bij Jan 
Frederickx en Maria Van Deuren. Item Peeter Barberinus benevens Jan Cornelis als wettelijke 
voogden der twee minderjarige kinderen achtergelaten en in het tweede huwelijk verwekt bij 
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Catharina Cornelis, deze voogden kregen autorisatie van de wethouders van Heijst op datum van 
8 dezer ondertekent L. Mosselmans secretaris. Item de voorzegde Peeter Barberinus benevens 
Jan Janssens als wettelijke voogden der twee minderjarige wezen achtergelaten en in eerste 
huwelijk verwekt bij wijlen de voorzegde Jan Baptist Van Deuren met Anna Maria Janssens 
besoignerende de voorzegde voogden de autorisatie van de wethouders van Itegem op datum van 
9 februari 1763.  
 
Item en tot slot Catharina Van Deuren bijgestaan met Peeter Barberinus haar man te samen als 
wettige kinderen en nakomelingen van wijlen Adriaen Van Deuren en Elisabeth Cuijens tijdens 
hun leven gehuwden en ook te samen voor het resterende derde part. 
Alle voornoemden als erfgenamen van wijlen Joannes Josephus Soeten volgens zijn 
testamentaire dispositie van datum 23 maart laatstleden gepasseerd voor de notaris Van Hove tot 
Herentals, publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerden te verkopen de nabeschreven 
gronden van erven. Volgen de condities waaronder deze verkoop zal geschieden ... 
 
Hierna volgt de koop of kopen ingeval bestaande in zeker huis, schuur, stal, hof, ap- en 
dependentiën van dien met het binnenveld daaraan annex, groot te samen 500 roeden, gestaan 
en gelegen tot Wiekevorst omtrent de Wittegracht. Palende oost Guilliam Aerts, zuid de heide, 
west Peeter Verstappen en noord Jan Aerts. Item zeker perceel land genaamd “ de smalle  
hoeve “ groot 150 roeden gelegen onder Wiekevorst. Palende oost de verkopers erve, zuid 
Guilliam Aerts, west Jan Aerts en noord het straatje. Item zeker perceel weide “ de heertgut “ 
gelegen als voor, groot 250 roeden. Palende oost de verkopers, zuid Guilliam Aerts, west de 
verkopers. 
 
Item zeker perceel land genaamd “ den cleijnen heert “ gelegen als voor. Palende oost Joannes 
Aerts, zuid Guilliam Aerts, west de verkopers en noord het straatje. Item zeker perceel erve 
genaamd “ de morckhovense heijde “. Palende oost Jan Peeters en de weduwe van Jan Van De 
Weijer, zuid en west zeker straatje en noord Carel Van Echelpoel, groot 200 roeden. Item zeker 
perceel van erve genaamd “ het wit bemdeken “ gelegen als voor, groot 150 roeden. Palende 
oost Franciscus Janssens nomine uxoris, zuid Jan Deckers, west Peeter Van Looij en noord den 
proost. Item zeker perceel land gelegen als voor, genaamd “ de paredijzen “ groot een half 
bunder. Palende oost Marten Heijlen, zuid Elisabeth Kerselaers, west Peeter Verstappen en noord 
Jan Gastmans. Item zeker perceel land gelegen als voor, genaamd “ de heijde “ groot 125 roeden. 
Palende oost de heide, zuid Hendrick Verlinden, west Hendrick Aerts en noord Jan Deckers. Item 
een perceel land gelegen onder de voorschreven jurisdictie, genaamd “ de hoest “ groot 250 
roeden. Palende oost Peeter Verstappen, zuid en noord de heide en west Franciscus Aerts. 
 
Op heden 10 februari werden al deze voorstaande kopen opgeroepen waarvan Peeter Faes den 
handslag aanvaarde voor de som van 4070 guldens en stelde daarop nog 100 hoogen ter 
presentie van Peeter Daneels en Franciscus Hermans en meer anderen als getuigen.  
 
Dezelfde dag werd nog een koop gepresenteerd van zeker perceel hooiwas gelegen in “ het 
holckens broeck “ groot en derdel wisselend tegen hetgeen van de erfgenamen van Jan Van 
Kerckhoven en heeft Joannes Baptista Soeten hiervan den handslag aanvaard voor de som van 
160 guldens en stelde nog 5 hoogen bij. 
 
Op heden 1 maart 1763 is na de kaarsbranding over deze voorschreven eerste koop de 
voornoemde Peeter Faes voor hem of zijne command voor de som van 4070 guldens en 100 
hoogen koper gebleven. Dezelfde dag is met de kaarsbranding betreffende den tweede koop is 
Joannes Baptista Soeten secretaris van Olen koper gebleven 
 
Akte N° 12          5 maart 1763 
 
Op heden 5 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Sneijers gehuwd met Anna 
De Win ingezetenen van Olen, welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan en ten 
behoeve der Gestel kapel alhier en hier mede comparerende Hendrick Verbist dienende 
kapelmeester degene die voor en in de naam der voorzegde kapel de nabeschreven koop 
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accepteerde van alzulke kapitale obligatie van 100 guldens courant als den eerste comparant 
heffende is uit den hoofde als erfgenaam testamentair van wijlen Jan Luijten ten laste van 
Elisabeth Wouters weduwe van wijlen Marten Goor croiserende dezelfde obligatie als bij de 
goedenisbrief gepasseerd voor de wethouders des dorp en graafschap Olen van datum 27 mei 
1762 en is deze koopcessie geschied om en mits een egale som van 100 guldens courant 
waarvan den eerste comparant bekende deze in twee betalingen ontvangen te hebben te weten 50 
guldens van den tweede comparant ten deze acceptant en de andere 50 guldens van wijlen 
Peeter Van Bijlen als gewezen kapelmeester der voorschreven Gestel kapel. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Peeter en Joannes Torfs ingezetenen 
van alhier. 
 
Akte N° 13          11 maart 1763 
 
Op heden 11 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Verheijen inwoner 
van Olen, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Joannes 
Heijns, hiermede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker perceel 
kwebbe gelegen in “ de bleke “ in het Olens voorgebroeckt, groot een zille. Palende oost de 
erfgenamen Hendrick Verbist, zuid Michiel Wilms, west Marten Van Bijlen en noord de loop, en is 
deze koop geschied om en mits de som van 54 guldens. 
 
Akte N° 14          23 maart 1763 
 
Voorwaarden en condities waarop de respectievelijke regenten der kerk en de H. Geestgoederen 
binnen Hulshout publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerden te verhuren de nabeschreven 
gronden van erven. Volgt een lijst met aanduiding van de percelen met de vermelding van de 
huurders en hun onkosten. 
 
O.a. op de percelen “ goorkens weijde “, “ Goorkens landt “, een hooiwas tot Herselt, een 
dagmaal hooiwas in “ het geertsbroeck “, een derdel in “ het meerbeeckxbroeck “, “ den H. 
Geestbempt “, in “ de creppelingen “, in “ het doodtbroeck “, in “ het heijlig geest veldeken “, 
in “ het heijlig geest landt “, in “ gritkens veldeken “, het land in “ de vosdoncken “, het land tot 
Rampsel. 
 
Kerkgoederen: Een perceel hooiwas in “ het doodtbroeck “ genaamd “ het derdel “, een half 
dagmaal in “ het broeck “,en een perceel land genaamd “ den kerkcken moerberg “. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verhuurd ten overstaan der respectievelijke regenten, ter presentie 
van Adriaen Hapers en Diel Van Put als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 15          24 maart 1763 
 

Inventair des effects appartenans a la mortuaire de feu son Excellence monsigneur le Marquis de 

Westerlo && fait par moi soussigné notaire admis au conseil souverain de Brabant residant a 
Oolen presens les temoins ci dessous nommés a la requisition de monsieur Fabri conseiller 
auligue de son altesse electorale palatine drossart de Merode signé constitué par son Excellence 
monseigneur le compte Philippe Maximilien De Merode && heriter sons benefice d’ inventaire 
tant defeu son frere le signeur Jean Guillaume Augustain De Merode marquis de Westerlo && 
que deses pere et mere selon procuration datée a Petersheim le 11 janvier 1763 signé graf Von 
Merode Vesterlo ici vue en original les dito meubles trouver au cahtau de Westerlo cet inventaire 
particulier devant etre inserré par apres dans le principal inventaire que mon dit Sieur Fabri est 
occupé a faire a Petersheim comme le lieu de la maison mortuaire, les meubles qui ont appartenu 
a son Excellence Jean Philippe Eugene De Merode marquis de Wsterlo lep ere cij apres 
designes par la lettre P. et ceux qui ont appertenu a la Princesse De Nassau mere seront 
designés par la lettre M.Selon des officiers de la maison est comme hensuit. 24 mars 1763. 
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Transcripite en vertaling:  André Van Opstal (2015) 
 
0 = 12 = 0 
N: 15°   
 
Inventaire des effets appartenans a la mortuaire de feu son exellence monseigneur le marquis de 
Westerloo &er &er fait par moi soussigné Notaire admis au conseil souverain de Brabant residant 
a Oolen. Presens les temoins ci dessous nommés a la requisition de monsieur Fabri. Conseiller 
aulique? de son altesse electorale palatine Drossart de Merode signé constitué par son Excellence 
monseigneur le comte Philippe Maximilien de Merode. && heritier sous benefice d’ inventaire tant 
de feu son frere le seigneur Jean Guillaume Augustin Marquis de Westerloo && que de ses pere et 
mere selon procuration datée a Petersheim le 11 janvier 1763 signé graf von Merode Westerlo icij 
vue en original 
 

24 mars 1763. 
 

les dits meubles trouves au chatau de Westerloo cet inventaire pariculier devant etre inserré par 
apres dans le principal inventiare que mon dit sieur Fabri est occupé a faire a Petersheim comme 
lieu da la maison mortuaire les meubles qui ont appartenu a son Excellence Jean Philippe Eugene 
Marquis de Westerloo (le pere) seront cij apres designés par la lettre P. et ceux qui ont appartenu 
a la Princesse de Nassau mere seront designés par la lettre M: selon declaration des officiers de la 
maison est comme sensuit? 
 
Inventaris van de effecten horende bij het afsterven van wijlen zijne Excellentie Monseigneur de 
markies van Westerlo & &… gedaan door mij ondergetekende notaris, erkent door de soevereine 
Raad van Brabant, residerende te Oolen. Aanwezig de getuigen hieronder opgenoemd bij de 
vordering van de heer Fabri. Geadviseerd? ondergetekende zijne verkozen paltsgraaf Drossart de 
Merode. Vertegenwoordigd door zijne Excellentie Monseigneur de graaf Philippe Maximiliaan de 
Merode && erfgenaam van de winsten van de inventaris van wijlen zijn broer de heer Jean 
Guilliaume Augustijn de Merode Markies van Westerloo && dat van zijn vader en moeder 
volgens volmacht gedateerd te Petersheim de 11e januari 1763. Getekend graaf van Merode 
Westerlo hier aanwezig. 
 
24 maart 1763. 
 
de opgenoemde meubels bevinden zich op het kasteel van Westerloo. Deze bijzondere inventaris 
moet worden ingevoegd in de hoofdinventaris die de genoemde mijnheer Fabri heeft opgemaakt in 
Petersheim, het huis van overlijden. De meubels die behoren aan zijne Excellentie Jean Philippe 
Eugene Markies van Westerloo (de vader) zijn hierna aangeduid door de letter P en deze die 
behoren aan de Princes van Nassau (moeder) worden aangeduid door de letter M: volgens 
verklaring van de officieren van het huis is als volgt: 
 
Dans la chambre du receveur / In de ontvangstkamer 
 
P. 1 Neuf petits tableaux ou pintures de peut de valaeur 
Negen kleine schilderijtjes van weinig waarde 
P. 2 Une vielle scribane travaillée en bois et ivoire 
Een oude schrijftafel gemaakt van hout en ivoor 
P. 3 Deux garderobes de bois de chéne 
Twee eikenhouten klerenkasten 
P. 4 Une caisse de bois de chene pour les archives 
Een eikenhouten archiefkast 
P. 5 Trois tables fort mauvaises 
Drie tafels in zeer slechte staat 
P. 6 Sept mauvaises chaises du de florettée espece? 
Zeven slechte stoelen …. aard 
P. 7 Un ecran de toile sirée toute usée 
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Een gans versleten scherm van linnendoek 
P. 8 Une vielle chaise percée 
Een oude gebroken stoel 
P. 9 Une paire de chenets une pelle a feu et pincette 
Een paar haardijzers, een brandschop en tang 
P. 10 Un lit avec rideaux d’ une anciene et mauvaisse etatte? 
Een bed met oude gordijnen in slechte staat 
P. 11 Deux matelas un lit de plumes deux couvertes un traversin de plumes un oreillier et une 
paillasse 
Twee matrassen, een pluimen bed, twee dekens, een pluimen rolkussen, een hoofdkussen en een 
stromatras 
P. 12 Un instrument de musique pour l’ alto viola  
Een altviool (muziekinstrument)  
P. 13 Un petit coffre couvert de cuire brun 
Een kleine koffer bekleed met bruin leder 
P. 14 Deux rideaux de fenetre de laine blue totu mangés de mottes 
P. 15 Une grande et vielle garderobe 
P. 16 Un coffre de bois blanc 
P. 17 Une caisse a violon. Een kleine koffer met bruin leder bekleed 
P. 18 Un bois de lit sans rideaux 
Een ledikant zonder gordijnen 
P. 19 Un matelas un traversin de laine une couverte et un oreiller 
Een matras, een linnen rolkussen, een deken en een hoofdkussen (oorkussen) 
P. 20 Une couverture jaùne de mulet 
Een geel muilezel deken 
 
Dans l’ antichambre de l’ apartemt dit de la Princesse / In de voorkamer van het appartement 
Princeskamer genoemd. 
 
P. 21 Un fauteuille et six chaise d’ etoffe de laine jaune 
Een zetel en zes stoelen gestofferd met gele wol 
P. 22 Deux petites pintures de peut de valeur 
Twee kleine schilderijtjes van weinig waarde 
P. 23 Quatre rideaux de coton blanc aux fenetres 
Vier katoenen venstergordijnen 
P. 24 Une petite table de bois 
Een kleine houten tafel 
P. 25 Un petit pupitre cassé 
Een klein kapot bureau 
P. 26 Un chenet 
Een haardijzer 
P. 27 Un lit garnit de serge verte 
Een bed bedekt met een groene serge (deken) 
P. 28 Un lit de plumes un matelat une paillasse un traversin deux couvertes de laine 
Een pluimen bed, een matras, een stromatras, een rolkussen, twee wollen dekens 
 
Dans le cabines joignant / In de aanpalende cabines 
 
P. 29 Une garderobe de bois de sapin 
Een vurenhouten klerenkast 
P. 30 Une mauvaise table 
Een slechte tafel 
P. 31 Une vielle petite scribane de bois de? fort endomagés 
Een oude kleine houten schrijftafel … erg beschadigd 
P. 32 La tapisserie du dit cabines, les quatres ridaus aux fenetres et le tapis de la table sont d’ 
étoffe de laine verte 
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Het behang van de genoemde cabines, de vier venstergordijnen en het tafelkleed zijn gestoffeerd 
met groene wol 
P. 33 Une petite caisse de bois 
Een kleine houten kist 
 
Dans la chambre dite de la Princesse / In de kamer genaamd van de Princes 
 
P. 34 Un lit a la Ducesse garnit en etoffe de laine jaune et l’ imperiel, le dossier et deux petit rideau 
en soije (soie?) 
Een ‘hertoginnen’bed gegarniert en gestoffeert met gele wol en het imperiaal (bovendekking), de 
leuning en twee kleine gordijnen van zijde 
P. 35 Un lit de plume un traversin deux oreilliers de plumé une couverture de laine un matelas une 
paillasse 
Een pluimen bed, een rolkussen, twee pluimen oorkussens, een wollen deken, een stromatras 
P. 36 Un petit lit de sangle pliant 
Een klein bed met plooiriemen 
P. 37 Une couverture de coton un traversin un lit de plume un matelas 
Een katoenen deken, een rolkussen, een pluimen bed, een matras  
P. 38 Deux tablaux de paisages 
Twee landschapschilderijen 
M. 39 Deux tablaux de chasse 
Twee jachtschilderijen 
P. 40 Un portrait de famille en ovale cadre doré 
Een familieportret in een vergulde ovalen kader 
P. 41 Un miroir avec cadre doré 
Een spiegel met vergulde kader 
P. 42 Deux vieux fauteuilles garnis de toile grise 
Twee oude zetels gegarniert met grijze wol 
P. 43 Neuf chaises de paille 
Negen strostoelen 
P. 44 Trois petites tables de bois 
Drie kleine houten tafels 
P. 45 Une pendule avec carilon 
Een pendule met klokkenspel 
P. 46 Deux petites caisses de montre en bois vernissé et doré 
Twee kleine houten horlogekasten, gevernist en verguld 
P. 47 Quatre rideaux de coton blanc aux fenetres 
Vier witte katoenen venstergordijnen 
P. 48 Un chenet pelle et pincettes et deux crochets a la chemineé 
Een haardijzer, vuurschop en tangen en twee haardtangen 
P. 49 Une table de nuit 
Een nachttafel 
P. 50 La dite chambre est garnie des vielles tapisseries representantes l’ histoire de Constantin le 
Grand 
De genoemde kamer is gegarneerd met oud behang die de geschiedenis van Constantijn de Grote 
voorstellen 
 
Le cabinet de la toilette / De toiletkamer 
 
P. 51 Il est garnit de toile cireé pinte 
Zij is behangen met geschilderd linnenweefsel 
P. 52 Deux mauvaises tables de bois 
Twee slechte houten tafels 
P. 53 Une couverte de table de damas jaune 
Een tafelkleed van geel damast 
P. 54 Une autre de vieux damas rouge 
Een ander van oud rood damast 
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P. 55 Une mauvaise chaise perceé sans pot 
Een slechte doorboorde stoel zonder achterste 
 
Dans la chambre de la chapelle / In de kapelkamer 
 
M. 56 Deux rideaux de toile damasseé aux fenetres 
Twee damastlinnen venstergordijnen 
P. 57 Un tablaux de la cene avec cadre doré 
Een schilderij van het laatste avondmaal met vergulde kader 
P. 58 Un de la fuite de Jesu Christ en Egipte 
Een met de vlucht van Jezus Christus naar Egypte 
P. 59 Un de la Vierge 
Een van de Heilige Maagd 
P. 60 Un de St. Jean Baptiste 
Een van Sint Jan-Baptiste 
P. 61 Un lustre de bois doré dont une branche maneque 
Een vergulde houten luchter waarvan een arm mankeert 
P. 62 Neuf caisses a treilles de fil darchat avec leurs pieds pour servir a la bibliotheque 
 Negen kisten met boorvormige wijnranken en hun voeten dienende voor de bibliotheek  
P. 63 Une petite armoire de bois en forme de chapelle 
Een kleine houten kast in kapelvorm 
P. 64 Une caisse de bois de chene pour les archives 
Een eikenhouten kist voor archieven 
P. 65 Deux prie Dieu 
Twee bidstoelen 
P. 66 Une sable de bois 
Een houten sabel 
P. 67 La dite chambre est garnie de vielles tapisseries 
De genoemde kamer is gegarneerd met oud behang 
 
Dans les petites chambres suivantes / In de volgende kleine kamers 
 
P. 68 Une petite mauvaise table ronde couverte de toile cirée verte 
Een kleine ronde tafel in slechte staat bedekt met een groen tafelkleed 
P. 69 Une petite armoire de rien 
Een kleine onbenullige kast 
P. 70 Un lit de camp 
Een veldbed 
P. 71 Un matelas un traversin et une paillafse 
Een matras een hoofdkussen en een stromatras 
P. 72 Deux bandeuliers des sergent 
Twee sergeantriemen 
 
Dans la sale a manger / In de eetkamer 
 
P. 73 Neuf tablaux avec cadre doré representans l’ histoire d’ Alexandre le Grand 
Negen schilderijen met vergulde kader die de geschiedenis van Alexander de Grote voorstellen 
M. 74 Trois autres tablaux d’ histoire sans cadre 
Drie andere historische schilderijen zonder kader 
P. 75 Deux petits tablaux a cadre doré represantans des paisages 
Twee kleine landschapschilderijen met vergulde kader 
P. 76 Le portrait en grand se son Ex Jean Philippe 
Een groot portret van Zijne Excellentie Jean Philippe 
P. 77 Le portrait en petit de Madame La Marquis de Westerloo née P. de Rohan 
Een klein portret van Madame de Markies van Westerloo geboren P. de Rohan 
P. 78 Un lustre de bois doré endommagé 
Een beschadigde luchter in verguld hout  
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M. 79 Deux mirroirs ovales avec cadre doré 
Twee ovale spiegels met vergulde kader 
P. 80 Une grande table de bois de chene 
Een grote eikenhouten tafel 
P. 81 Le tapis de la table, d’ etoffe de laine blue tout usée 
Een versleten tafelkleed uit blauwe wol 
P. 82 Une petite table de bois couverte de toille cirée 
Een kleine houten tafel bedekt met een linnen doek 
P. 83 Une autre pareille couverte de drap vert 
Een andere gelijkaardige bedekt met een groene doek 
P. 84 Un armoire de bois de sapin couverte de toile cirée servant de bufet 
Een vurenhouten kast bedekt met een linnen doek dienende als bufet 
P. 85 Douze chaises de canne treillées 
Twaalf stoelen in gevlochten riet 
P. 86 Une fontaine avec son bassin d’ etin d’ Engletaire 
Een fontein met zijn kuip in Engels tin 
P. 87 Une chenet et deux crochets garnits de cuivre 
Een haardijzer en twee haken bekleed met koper 
P. 88 Six ridaux de coton blanc aux fenetres 
Zes venstergordijnen uit wit katoen 
P. 89 Un parafeu dont la boiserie est sculptée et doré endommagé 
Een vuurscherm waarvan het gesculpteerd en verguld houtwerk versleten is 
 
Dans un trou prets de la sale a manger / In een kijkgat aan de eetkamer 
 
P. 90 Un moncaut de vieux tablaux pints sur bois  
Een? met oude beschilderingen op het hout 
 
La grande sale / De grote zaal 
 
P. 91 Elle est garnie et tapissée de toile pinte 
Zij is gegarneerd en behangen met gekleurd linnen 
P. 92 Un lit a la Duchesse avec vieux ridaux de damas couleur de cendre 
Een laag bed met baldekijn met oude grijze damastgordijnen 
P. 93 Un lit de plume un oreillier un traversin deux matelas une paillasse une couverture de laine 
Een pluimen bed, een oorkussen, een rolkussen, twee matrassen, een stromatras, een wollen 
deken 
P. 94 Une courtepointe de soie de differentes couleures fort dechirée 
Een zijden dekbed met diverse kleuren, erg gescheurd 
P. 95 Huit ridaux de coton blanc aux fenetres 
Acht witte katoenen venstergordijnen 
P. 96 Un canapé et dix chaises de damas jaune fleuragé avec leurs couvertes de toille de franer a 
ligne 
Een canapé en tien stoelen met geel damast opgefleurd? met hun linnen dekdoeken 
P. 97 Un lustre de cristal 
Een kristallen luchter 
P. 98 Deux portraits en grand l’ un de l’ Empereur Charles 6 et l’ autre de l’ Emperatrice son 
epouse 
Twee grote portretten, één van Keizer Karel 6 en de ander van zijn echtgenote de Keizerin 
P. 99 Un grand portrait de son Ex. Jean Philippe a cheval 
Een groot portret van zijne Excellentie Jean Philippe te paard 
P. 100 Une grande table de marble blanc avec deux geridons ornées aux armes de la maison sur 
marbre de tout doré et endommagé 
 Een grote wit marmeren tafel met twee … versierd met marmeren wapenschilden van het huis 
volledig verguld en beschadigd 
P. 101 Deux petites pieces de trophée de marbre blanc 
Twee kleine wit marmeren trofeeën 
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P. 102 Une paire de chenet garnie en cuivre 
Een paar haardijzers gegarneerd met koper 
P. 103 Deux crochets a la cheminée garnis de cuivre 
Twee haken voor de haard gegarneerd met koper 
 
Dans le cabinet a droit / In de rechter zijkamer 
 
P. 104 Deux matelas une couverture de laine deux vieux oreilliers 
Twee matrassen, een wollen deken, twee oude kopkussen 
 
Dans le cabinet a gauche / In de linker zijkamer 
 
P. 105 Il est garnit de toille peinte fleuragée 
Zij is gegarneerd met bloemig linnen  
P. 106 Un petit canapé de toille pareille 
Een kleine canapé met gelijkaardig linnen 
P. 107 Deux fauteuilles de paille avec leurs matelas de toille pareille 
Twee storooien zetels met hun gelijkaardige linnen matrassen 
P. 108 Un tapis de velour rouge et deux cousins pareilles, item un careau de dame de velour 
cramoisia, le tout garnit des galons d’ ors 
Een rood fluwelen tapijt en twee gelijkaardige ‘cousins’, item een karmijnkleurige fluwelen ruiten 
dame, het geheel gegarneerd met gouden galons 
P. 109 Un chevales avec son bassin de porcelaine 
Een bok met zijn porseleinen kuip 
P. 110 Un chaise percée 
Een doorboorde stoel 
 
Dans le cabinet pres de la cheminée / In de zijkamer aan de haard 
 
P. 111 Onze grands vers a vin 
Elf grote wijnglazen 
P. 112 Une assiete de porselaine avec trois oeufs ij attaché 
Een porseleinen bord met drie aangehechte eieren 
P. 113 Une jatte de porcelaine 
Een porseleinen kommetje 
P. 114 Une couverture de terrine de porcelaine en forme de tortue, avec differentes peintures 
Een schildpadvormig terrinnedeksel met verschillende beschilderingen 
P. 115 Onze petits pots de terre rouge d’ Espagne 
Elf kleine potten in Spaanse rode aarde 
P. 116 Une cruche de pareille terre 
Een kruik in gelijkaardig aardewerk 
P. 117 Vingtdeux petites pieces de ver pour servir aux dessert 
Tweeëntwintig kleine glazen dienende voor het dessert 
P. 118 Vingt cinq carafines de ver 
Vijen twintig glazen karaffen 
P. 119 Hùit cloches de ver pour couvrir les chandelles en campagne garnies de fer blanc 
Acht glazen klokken om brandende kaarsen te bedekken gegarneerd met tin 
P. 120 Trois moindres point garnies 
Minstens drie gegarneerde punten? 
P. 121 Deux pieds de bois sculptés et dorés pour soutenir des globes 
Twee gesculpeerde en vergulde houten voeten om stolpen te ondersteunen  
P. 122 Deux boites a fiches pour le jeux des cartes 
Twee fichedozen voor het kaartspel 
P. 123 Un coffret de bois peint dans lequel il y a cinq flacons quarés 
Een kistje van beschilderd hout waarin vijf vierkante flesjes zitten 
P. 124 Deux cabarets peints 
Twee beschilderde dienbladen 
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Dans le salon a pierres / In het steenen salon? 
 
P. 125 Un vielle ecran de toutes sortes de morcaux d’ etoffe et couleure 
Een oud scherm van allerlei stukjes gekleurde stoffen 
P. 126 Un autre de toile fond rouge et dechiré 
Een ander van rood linnen en gescheurd 
P. 127 Quatre grands tablaux des chevaux 
Vier grote schilderijen van paarden 
P. 128 Trois grans dessus de table pour manger 
Drie tafelkleden voor het eten 
P. 129 Un grand pulpitres pour la musique 
Een grote muzieklessenaar 
P. 130 Une fontaine de cuivre rouge avec son bassin sur leure caisse de bois 
Een fontein in rood koper met zijn kuip in een houten kast 
P. 131 Deux bras de bois doré pour servir de chandelier 
Twee houten vergulde armen om kandelaars te bedienen 
M.132 Le lion de Nassau en peinture avec les 12 & quartier? du prince Jean Louis de Hadamar 
De geschilderde leeuw van Nassau met de ’12 & …’ van de prins Jean Louis de Hadamar  
P. 133 Un coffre avec papiers et comptes de Hennecij 
Een koffer met papieren en rekeningen van Hennecy 
 
Dans lantichambre du seigneur / In de voorkamer van de heer 
 
P. 134 Quatre caisses et un coffre des archives 
Vier kisten en een archiefkoffer 
P. 135 Treize plans de villes et batailles avec cadre doré 
Dertien plans van steden en veldslagen met vergulde kader 
P. 136 Un tablau en grand represantant Diane a la chasse 
Een grote schilderij Diana op Jacht voorstellende 
P. 137 Quatre petits mauvais tableux 
Vier kleine schilderijen in slechte staat 
P. 138 Une vielle table dorée et garnie de marbre 
Een oude vergulde tafel gegarneerd met marmer 
P. 139 Une vierge dans une chapelle a coquilles 
Een maagd in een kapel van schelpen 
P. 140 Un lustre de bois doré 
Een vergulde houten luchter 
 
La chambre du valet de chambre / De kamer van de kamerbediende 
 
P. 141 Dix petits tablaux vieux 
Tien kleine oude schilderijen 
P. 142 Un plus grand represantant une bataille 
Een zeer grote een veldslag voorstellende 
P. 143 Une garderobe de bois de chene 
Een eikenhouten kleerkast 
P. 144 Un vieu bois de lit avec rideaux de serge verte 
Een oude ledikant met gordijnen en een groene serge  
P. 145 Un traversin de plume et une paillasse 
Een pluimen rolkussen en een stromatras 
P. 146 Un vieux tapis de table 
Een oud tafelkleed 
P. 147 Quelques vielles lappes d’ etoffe de laine 
Enkele oude wollen stoflappen 
P. 148 Deux vieux fauteuilles de bois 
Twee oude houten zetels 
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La chambre de son Ex.ce / De kamer van Zijne Excellentie 
 
M.149 Elle est garnie de tapisserie de haute liste represantante des paisages 
Zij is gegarneerd met hoog behang die landschappen voorstellen 
M.150 Un lit avec garniture en velour cramosi vieux bordure de cuban de soie blanche 
Een bed gegarneerd met oud karmozijn fluweel afgeboord met wit zijden lint 
P. 151 Un lit de plume un matelas un traversin de plume et une pailasse 
Een pluimen bed, een matras, een pluimen rolkussen en een stromatras 
P. 152 Une table de nuit 
Een nachttafel 
P. 153 Un fauteuille et six chaises de velour rouge vieux 
Een zetel en zes stoelen met oud rood fluweel 
P. 154 Deux scribanes en forme de table figurés en etin incrusté entieremant vieux 
Twee tafelvormige schrijftafels versierd met ingelgd tin, zeer oud 
P. 155 Le portrait en grand de l’ Empereur Charles 6 en habit de Roi de Hongrie 
Een groot portret van Keizer Karel 6 in habijt van koning van Hongarije 
P. 156 Un tablau represantant notre Seigneur enseignant sur une barque 
Een schilderij voorstellende Onze Heer op een boot 
 
La chambre audessous de la precedente / De kamer onder de voorgaande 
 
P. 157 Un lit a la Duchesse garnit de toile peinte bleu et blanc 
Een laag bed met baldekijn gegarneerd met blauw en wit linnen 
P. 158 Un matelas un traversin une couverte de laine 
Een matras, een rolkussen, een wollen deken 
P. 159 Une presse pour relier des livres 
Een boekensteun 
P. 160 Une chaisse percée 
Een doorboorde stoel 
P. 161 Une table de nuit 
Een nachttafel  
P. 162 Trois tables de bois 
Drie houten tafels 
P. 163 Un parafeu ou ecran doré 
Een vuurscherm of verguld scherm 
P. 164 Trois vielles chaisse de tapisserie 
Drie oude getapizeerde stoelen 
P. 165 Un chenet et pincettes 
Een haardijzer en tangen 
P. 166 Huit grand portraits de famille 
Acht grote familieportretten 
P. 167 Deux petits tablaux 
Twee kleine schilderijen 
P. 168 Quatorze serviettes et une nappefinnes fort vielles 
Veertien servietten en zeer oud tafellaken 
P. 169 Onze serviettes plus grosses, fort usées 
Elf grote veel gebruikte handdoeken 
P. 170 Une nappe damasée bonne 
Een damastkatoenen tafelkleed 
P. 171 Deux paires des vieux draps de lit d’ officier 
Twee paar oude lakens van het officiersbed 
P. 172 Cinq vielles toiles d’ oreilles 
Vijf oude oorkussenovertrekken 
 
La chambre joignante ; du Domestique / De aanpalende kamer; van de huisbedienden 
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P. 173 Une vielle garderobe de bois de sapin 
Een oude vurenhouten kleerkast 
P. 174 Un lit avec garniture d’ etoffe de laine bleu toute ussé 
Een bed gegarneerd met blauwe wollen stof veel gebruikt 
P. 175 Un matelas une paillasse un traversin de plume 
Een matras, een stromatras, een pluimen rolkussen  
P. 176 Un portrait 
Een portret 
P. 177 Sept plans de villes sur des rames 
Zeven stadplans in kaders  
P. 178 Un mauvais fauteuille 
Een slechte zetel 
 
L’antichambre / Voorkamer 
 
P. 179 Quatre grandes cartes des quatre parties du mond avec cadre noir 
Vier grote kaarten van een kwart van de wereld met zwarte kaders 
P. 180 Le plan de la bataille de Hochstet peint en grand 
Een groot geschilderd plan van de slag van Hochstet 
P. 181 Celui de la bataille d’ Eekeren pareil 
Een gelijkaardig van de slag van Ekeren 
P. 182 Trois autres plans moindres des Villes 
Drie andere plans van kleinere steden 
P. 183 Deux lustres de bois doré dont un est cassé 
Twee vergulde houten luchters waarvan een kapot  
P. 184 Plusieures grandes pieces de cadre de bois en sculpture qu’ on dit avoir eté destinees pour 
les belles tapisseries 
Meerdere grote gesculpeerde houten kaderstukken die bestemd zijn voor mooi wandtapijt? 
P. 185 Un grande armoire de bois de sapin 
Een grote vurenhouten kast 
 
Dans le grand salon / In het groot salon 
 
P. 186 Cinq grands tablaux represantans les chataux et quartiers de la maison de Merode ils ont 
servits de modelle pour les riches tapisseries 
Vijf grote schilderijen voorstellende de kastelen en kwartieren van het huis de Merode, zij hebben 
gediend als model voor kostbare wandtapijten 
P. 187 Quatre portraits de famille et un de Jupiter 
Vier familieportretten en één van Jupiter 
P. 188 Trente quatre pieces de rames neuves pour les fenetres avec les pieces de bois de coté 
des dites fenetres 
Vier en dertig nieuwe kaders voor de vensters met houten stukken naast de genoemde ramen? 
P. 189 Une grande piece de plombe qui a servit de couverture au balcon environ de quatre cent 
livres paisants? 
Een groot stuk lood dat gediend heeft als balkonbedekking ongeveer 400 pond wegende 
P. 190 Deux vielles peintures, de table d’ autel, sur bois 
Twee oude schilderingen op hout van een altaartafel 
P. 191 Une douzaine de vieux cadres de bois 
Een twaalftal oude houten kaders 
P. 192 Deux pieds de table de bois tout vieux 
Twee zeer oude houten tafelpoten 
P. 193 Quatre lustres ou bras servant de chandellier 
Vier luchters waarvan de armen dienen als kandelaar 
P. 194 Un selle de prate? 
Een zadel? 
P. 195 Un vieu gorrau de velour rouge et un harnachure de meme pour un cheval de trènau 
Een oud? van rood fluweel en eenzelfde harnas voor een paardenslee 
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P. 196 Trois vieux matelas, un traversin de plumes et deux de laine 
Drie oude matrassen, een pluimen rolkussen en twee van wol 
P. 197 Un grand coffre dans lequelle il y a deux telescopes casses et 
quelques cartes de paijs 
Een grote koffer waarin twee kapotte telescopen en enkele landkaarten 
P. 198 Un ecran a six feuilles, vernissé et fort endommagé 
Een scherm met zes bladen, gevernist en erg beschadigd 
 
La petite chambre joignante le grand salon / De kleine kamer naast de grote salon 
 
P. 199 Vingt quatre plans de villes avec cadre de bois  
Vierentwintig stadsplans met houten kader 
P. 200 Deux portraits de famille 
Twee familieportretten 
P. 201 Un vieux tablaux d’ histoire fort endommagé 
Een oud historisch schilderij, sterk beschadigd 
P. 202 Un lit de camp garnit d’ etoffe de laine bleu le tout fort vieux 
Een veldbed gegarneerd met zeer oude blauwe wollen stof 
P. 203 Une paillasse 
Een stromatras 
P. 204 Deux mauvais geridon de bois noire 
Twee hoge kandelaars (hoektafeltjes?) van zwart hout 
P. 205 Un vieux fauteuille en cuire 
Een oude leren zetel 
P. 206 Un ridaux de toille de France tout usé 
Een versleten gordijn van Frans linnen 
P. 207 Une garderobe de bois de sapin 
Een vurenhouten kleerkast 
 
La grande chambre suivante / De volgende grote kamer 
 
P. 208 Elle est garnie des belles et ancienes tapisserie de soie et laine i represantant des histoires 
Zij is gegarneerd door mooi en oud zijden en wollen behang de geschiedenis voorstellende 
P. 209 Un lit a la Duchesse l’ imperial de soie blanche les armes en or et argent des pere et mere 
sur le d? 
Een laag keizerlijk hemelledikant met witte zijde, met gouden en zilveren stijlen van de vader en de 
moeder op de? 
P. 210 Le dossier dud.s lit est de soie blanche piquée de m? que les deux petits rideaux joignant le 
dossier 
De rugleuning van het bed is van witte zijde met? steek waarvan de twee kleine gordijnen aan de 
rugleuning horen 
P. 211 Un mauvais lit de plume un matelas une paillasse deux oreilliers, un traversin de laine 
Een slecht pluimen bed, een matras, een stromatras, twee oorkussens, een wollen rolkussen 
P. 212 Dix rideaux de coton blanc aux fenetres 
Aan de ramen tien witkatoenen gordijnen 
P. 213 Douze chaise de velour bleu fort usé 
Twaalf versleten blauwe fluwelen stoelen 
P. 214 Un lustre de cristal 
Een kristallen luchter 
P. 215 Trois portrait de famille 
Drie familieportretten 
P. 216 Des chenet et deux crochets a la cheminee 
Haardijzers en twee haardtangen 
P. 217 Une table de bois 
Een houten tafel 
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La chambre au dessus de la sale a manger / De kamer boven de eetzaal 
 
P. 218 Trois grandes peintures represantans des chasses 
Drie grote schilderijen de jacht voorstellende 
P. 219 Une autre representans trois femmes 
Een ander dat drie vrouwen voorstelt 
P. 220 Quatre autres representans des histoires 
Vier andere met geschiedkundige voorstellingen 
P. 221 Vingt quatre plans des villes, sieges batailles en cadre doré 
Vierentwintig stadplans, veldslagbelegeringen in een vergulde kader 
P. 222 Une chaise a porteur aux armes de Merode et de Nassau garni de velour cramoisi avec 
un? un sur tous de toille grise en dehors 
Een draagstoel met de wapens van de Merode en Nassau gegarneerd in karmijnrod fluweel met 
een? van grijs linnen aan de buitenkant? 
P. 223 Sept chaigas de tapisserie 
Zeven? 
P. 224 Une table travaillée en ivoire fort endomagée 
Een tafel met ivoor bewerkt, zeer beschadigd 
P. 225 Deux lustres de bois doré attachés a la muraille 
Twee houten vergulde luchters aan de muur bevestigd 
 
La chambre suivante pres de la chapelle / De volgende kamer aan de kapel 
 
P. 226 Dix neuf tant portraits que tablaux de different grandeur 
Negentien portretten zowel als schilderijen van verschillende grootte 
P. 227 Un lit avec rideaux de laine bleu toùts ussés 
Een bed met gans versleten blauwe wollen gordijnen 
P. 228 Une paillasse 
Een stromatras 
P. 229 Trois chaises garnies d’ etoffe de fleurette 
Drie stoelen gegarneerd met stof met bloempatroon 
P. 230 Une table de bois de noijer 
Een notenhouten tafel 
P. 231 Un lustre de bois doré dont une branche manqùe 
Een houten vergulde luchter waarvan een arm ontbreekt 
 
La place audessus de la chapelle / De plaats boven de kapel 
 
P. 232 Deux telescopes tres grands et cassés 
Twee zeer grote kapotte telescopen 
P. 233 Un grand plan de bataille tout dechiré 
Een groot plan van een veldslag, beschadigd 
P. 234 Une lanterne magique sans glasse 
Een magische lantaarn zonder glas 
P. 235 Un petit coffre rempli d’ ancienes lettres 
Een kleine koffer gevuld met oude brieven 
P. 236 Un vieux fauteuille de cuire 
Een oude lederen zetel 
P. 237 Un grand portemantau pour embaler un lit 
Een grote kapstok voor het inpakken? van een bed 
P. 238 Un vieux dossier de lit garni de taffeta et broderie 
Een oude bedsteun gegarneerd met? en borduurwerk 
P. 239 Une urne de terre d’ Espagne 
Een urne in Spaans aardewerk 
P. 240 Une chaisse d’ enfan et un berceau de fer garnie en cuivre 
Een kinderstoel en een ijzeren wieg gegarneerd met koper 
P. 241 Six plans des villes en papier imprimés et dechires 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 91 

Zes papieren stadplans ingedrukt en gescheurd 
P. 242 Les deux bastons pour la chaise a porteur 
De twee? voor de draagstoel 
 
La chambre audessus de celle de la Princesse / De kamer boven deze van de Princes 
 
P. 243 Treize peintures dont une grande represante de la volaille une autre un grand païsage, 
deux autres petis de pots de fleurs, et les autres sont des portraits de famille 
Dertien schilderingen waarvan een groot deel gevogelte voorstelt, een ander een groot landschap, 
twee kleine andere bloempotten, en de andere zijn familieportretten 
P. 244 Deùx plans des villes a cadre doré 
Twee stadplans met vergulde kader 
P. 245 Un lit avec des vieux rideaux de soie rouge dont la couleure est fort passee 
Een bed met oude rode zijden gordijnen waarvan de kleur sterk afgegaan is 
P. 246 Un matelas et une paillasse 
Een matras en een stromatras 
P. 247 Un rideau de toille a la fenetre 
Een linnen gordijn aan het venster 
P. 248 Un canapé ancien aux armes de Nassau dechiré 
Een oude canapé met het wapenschild van Nassau, gescheurd 
P. 249 Une table et deux geridons garnis en ij voire tout vieux 
Een tafel en Twee ‘geridons’ gegarneerd en zeer oud 
P. 250 Une piece de bois sculptée et doré pour ij poser un horeloge, attachée a la muraille 
Een gesculpeerd en verguld houten stuk om een horloge te bevatten, bevestigd aan de muur 
 
La chambre suivante / De volgende kamer 
 
P. 251 Un grand tablau representant une decapir 
Een groot schilderij een onthoofding? voorstellende 
P. 252 Onze portraits de famille 
Elf familieportretten 
P. 253 Deux vieux portraits peints sur bois 
Twee oude op hout geschilderde portretten 
P. 254 Un tablau represantant un cigne 
Een schilderij een zwaan voorstellende 
P. 255 Six plans en cadre doré 
Zes plans in een vergulde kader 
P. 256 Un lit avec des rideaux de laine rouge toutes … et troues 
Een bed met rode wollen gordijnen, versleten en met gaten? 
P. 257 Un matelas un vieux traversin de plume et paillasse 
Een matras, een oud pluimen rolkussen en stromatras 
P. 258 Une vielle garderobe de bois de sapin 
Een oude vurenhouten kapstok 
P. 259 Un chenet 
Een haardijzer 
P. 260 Deux tables de bois dont une garnie d’ ijvoir? 
Twee houten tafels waarvan één gegarneerd met ivoor 
P. 261 Deux petites commodes a tiroirs endomagés une a son pied doré 
Twee kleine commodes met schuiven, één heeft zijn vergulde poten 
P. 262 Un miroir a cadre large plumé sculpté et? 
Een spiegel met brede kader, kaal?, gesculpeerd en? 
P. 263 Quatre rideaux de laine rouge, aux fenetres tous perces des mottes 
Vier wollen rode gordijnen, aan de vensters, gans doorboord door de motten 
 
Dans la petite place suivante / In de volgende kleine plaats 
 
P. 264 Un armoire 
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Een kast 
P. 265 Trois tablaux 
Drie schilderijen 
P. 266 Un petit ecran de toile cirée 
Een klein scherm van afwasbaar linnen 
P. 267 Un parafeu d’ osieres 
 Een tenen haardscherm 
 
La chambre audessous de celle du Rec? / De kamer onder deze van de ...? 
 
P. 268 Un bois de lit 
Een ledikant 
P. 269 Un autre bois de lit avec rideaux d’ etoffe de laine bleu tout usée 
Een ander ledikant met blauwe wollen stoffen, gans versleten 
P. 270 Trois matelas un lit de plume deux couvert? dont une toute usée 
P. 271 Deux traversin de plume un traversin de laine un oreillier de plume et deux paillasse 
Twee pluimen rolkussens, een wollen rolkussen, een pluimen oorkussens en rwee stromatrassen 
P. 272 Deux grands armoires pour les linges 
Twee grote linnenkasten 
P. 273 Quatre tables mauvaises 
Vier slechte tafels 
P. 274 Quatre chaises d’ etoffe toute usée 
Vier stoelen met versleten stoffering 
P. 275 Un chenet pelle et pincette 
Een haardijzer, schop en tang 
P. 276 Une chaise percée 
Een doorboorde stoel 
P. 277 Un ecran tout usé 
Een versleten scherm 
P. 278 Treize vieux portraits 
Dertien oude portretten 
P. 279 Une petite figure de mastique blanc 
Een klein figuurtje in witte mastiek 
 
La place au dessous de la chambre du Keev? / De plaats onder de kamer van de ...? 
 
P. 280 Un chenet, pelle a feu, pincettes un grille une paire de manchettes deux trepieds un 
rechaud de fer une chaise de paille une de bois, deux tables, un banc de bois et un lanterne 
Een haardijzer, vuurschop, tangen, een rooster, een paar manchetten, twee driepoten, een ijzeren 
komfoor, een strooien stoel en een houten, twee tafels, een houten bank en een lantaarn 
P. 281 Une petite armoire et une caisse a papier 
Een kleine kast en een kist met papieren 
 
La chambre de M.er Durieux / De kamer van Mijnheer Durieux 
 
P. 282 Un bois de lit avec des vieux rideaux vers, un lit de plumes un matelas un traversin de 
plumes une couverte de laine une mauvaise courtepointe et deux oreillers de plumes 
Een houten bed met oude groene gordijnen, een pluimen bed, een matras, een pluimen rolkussen, 
een wollen deken, een slechte gestikte deken en twee pluimen oorkussens 
P. 283 Une scribane avec plusieures tiroirs incrustées de plomb 
Een schrijftafel met verschillende schuiven belegd met lood 
P. 284 Un fauteuil et deux chaises garnis en cuire vieux 
Een zetel en twee oude stoelen gegarneerd met oud leder 
P. 285 Un fauteuil couvert de drap gris tres mauvais 
Een zetel bekleed met zeer slecht grijze stof 
P. 286 Trois vieles chaises couvertes de pann rouge 
Drie oude stoelen bekleed met rode stof 
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P. 287 Une table longue couverte de toile cirée separée 
Een lange tafel bedekt met afzonderlijk afwasbaar linnen 
P. 288 Deux tables de bois 
Twee houten tafels 
P. 289 Deux vieles armoires 
Twee oude kasten 
P. 290 Un coffre de bois blanc 
Een koffer van wit hout 
P. 291 Une cassette couverte de tapisseries 
Een jumelenkistje bekleed met borduurwerk 
P. 292 Trois couvertes de mulet aux armes de la maison 
Drie couverts met de wape,s van het huis 
P. 293 Un coffre de fer 
Een ijzeren koffer 
P. 294 Un chantelier de cuivre 
Een koperen kandelaar 
P. 295 Un pot de chambre d’ etin  
Een tinnen pispot 
P. 296 Une pelle a feu et une pincette de fer 
Een vuurschop en een ijzeren tang 
P. 297 Un pot a thée d’ etin 
Een tinnen theepot 
P. 298 Un bouilloire de cuivre pour le thee 
Een koperen waterketel voo de thee 
P. 299 Un petite caisse de montre 
Een kleine horlogekast 
P. 300 Quelque centaines des petits cloux dorés 
Enkele honderden vergulde kleine nagels 
P. 301 Un morceau de velour cramoisi 
Een stuk karmijnkleurig fluweel 
P. 302 Une bourse a la tureq 
Een Turkse beurs 
P. 303 Quatre aulnes de toile pour salon des domestique 
Vier stoffen planten voor het salon der bedienden 
P. 304 Deux rideaux d’ etoffe de laine rouge 
Twee rode wollen gordijnen 
P. 305 Un portemanteau de drap jaune 
Een kapstok met gele stofbekleding 
P. 306 Deux portraits anciens 
Twee oude portretten 
P. 307 Un miroir 
Een spiegel 
 
Dans une garderobe pres de la chambre du S? / In een garderobe nabij de kamer van de ...? 
 
P. 308 Une piece de toille pour faire de sacqs 
Een stuk linnen om zakken te maken 
P. 309 Un pot a thée de faiance 
Een theepot van faience 
P. 310 Une courone dueale de fer blanc dorée 
Een tweedelige vergulde tinnen kroon 
P. 311 Un rond de ver epais dans une petite caisse noir 
Een rond dik glas? In een klein zwart kistje 
 
Dans l’office / In het office 
 
En cuivre / In koper 
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P. 312 Quatre chandeliers et une lampe  
Vier kandelaars en een lamp  
P. 313 Quatre casseroles avec leurs couverts 
Vier pannen met hun deksels 
P. 314 Un bassin ou? 
Een kuip? 
P. 315 Un arrosior 
Een gieter 
P. 316 Deux bacq et deux casseroles de cuivre rouge 
Twee? en twee rood koperen pannen 
P. 317 Un bacq 
Een? 
P. 318 Dix casseroles et dix couverts de differente grandeur 
Tien pannen en tien deksels van verschillende grootte 
P. 319 Tois poilons 
Drie schalen 
P. 320 Trois cuilliers a cuisiner ou aroser 
Drie lepels om te koken of te begieten 
P. 321 Deux bougoirs 
Twee kaarskandelaars 
P. 322 Le seau de la chapelle pour leau benite 
Een emmertje voor gewijd water van de kapel 
P. 323 Trois? bouilloires et un caffetiere 
Drie waterkokers en koffiezetter 
P. 324 Huit marmittes de differente grandeur 
Acht potten van verschillende grootte 
P. 325 Deux scaudrons a laver les lignes 
 Twee wasmachines (merk scaudron?) voor linnen  
P. 326 Trois seaux 
Drie emmers 
P. 327 Deux tourtieres et un seul couvert 
Twee taartvormen en een enkel deksel 
P. 328 Un petit moulin a caffé attaché sur une table 
Een kleine koffiemolen bevestigd aan een tafel 
P. 329 Deux garlots l’ un avec le haut de cuivre et lautre de fer 
Twee ‘garlots’?, een met het bovenste in koper de andere van ijzer 
P. 330 Un passoir 
Een zeef 
 
Nota que toutes ces pieces de cuivre aiantes etées paissée il se trouve, quinze livres de cuivre 
rouge, et deux cent quatre vingt trois livres et demi de jaune mais on en doit deduire pour le moins 
un tiers du poid pour les parties en fer  
Nota. Dat al de koperen stukken gewogen zijn. Er is vijftien pond rood koper, en tweehonderd 
drieëntachtig en half pond geel koper maar men moet dit verminderen met minstens een derde van 
het gewicht voor de delen van ijzer 
 
P. 331 Deux lampes de nuit de fer blanc 
Twee nachtlampen in tin 
P. 332 Deux tables et un banc de bois 
Twee tafels en een houten bank 
P. 333 Une petite presse pour le linge 
Een kleine linnenpers 
P.334 Une couchette de bois fort vielle 
Een zeer oud houten ligbed 
P. 335 Une couronne de fer pour pendre la viande 
Een ijzeren kroon om vlees op te hangen 
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P. 336 Deux grilles trois cramiats trois petites broches longes?? 
Twee grillen, drie? drie lange kleine pennen? 
P. 337 Un petit cabaret de fer blanc pour le thée, une rape 
Een klein tinnen dienblad voor de thee, een rasp 
P. 338 Trois fers a gaufre et oublie 
Drie vergeten wafelijzers? 
P. 339 Quatre flacons de ver 
Vier glazen flacons 
 
En etin / Van tin 
 
P. 340 Nonante assiettes 
Negentig borden 
P. 341 Vingt huit plats de differente grandeur 
Achtentwintig schotels van verschillende grootte 
P. 342 Cinq arguires et six bassins 
Vijf? en zes bekkens 
P. 343 Neuf pots de chambre 
Negen pispotten 
P. 344 Deux saliers un pouvrir et un moutardier 
Een zoutvat, een pepervat en een mostaardvat 
P. 345 Quatre plats troues pour servir du poisson 
Vier doorboorde schotels om vis op te dienen 
P. 346 Deux pots a biere et un pot a thée 
Twee bierpotten en een theepot 
 
Nota Les ds etins paissent deux cent cinquante cept livres 
Nota. Het betreffende tin weegt tweehonderd zesenvijftig pond 
 
La place devant l’ office / De plaats vóór het office 
 
P. 347 Une armoire tres mauvaise 
Een zeer slechte kast 
P. 348 Un banc servant de coffre 
Een bank als koffer dienende 
P. 349 Un grill de fer servant pour un balcon 
Een ijzeren gril voor een balkon 
P. 350 Deux plaques de fer d’ un poel 
Twee ijzeren platen van een kachel 
 
La chambre des officiers / De officierskamer 
 
P. 351  Un grand mauvais tablau representant une cernesse de village 
Een groot schilderij in slechte staat een stadskermis? voorstellende 
P. 352 Quatre grands fillets pour la chasse 
Vier grote netten voor de jacht 
P. 353 Une longue caisse de bois pour des poulets 
Een lange houten kist voor kippen 
P. 354 Dix sept seaux de cuire 
Zeventien lederen emmers 
 
La chambre a manger des domestiques / De eetkamer van het dienstpersoneel 
 
P. 355 Une grande table un banc une lanterne et une balance de bois 
Een grote tafel, een bank, een lantaarn en een houten weegschaal 
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La cuisinne / De keuken 
 
P. 356 Deux cuvelles avec leur pied 
Twee tobbes? Op hun poten 
P. 357 Une table lonque 
Een lange tafel 
P. 358 Un autre table avec des armoirs 
Een andere tafel met kastjes 
P. 359 Un autre armoire 
Een andere kas 
P. 360 Un tournebroche avec ses fers 
Een draaispit met zijn ijzers 
P. 361 Deux chenets une pelle et pincette 
Een haardijzer, een schop en haak 
P. 362 Une cuvelle pour le lait et une pour batre le beure 
Een melkkuip en een boterkan 
P. 363 Un sceaus de bois pour le lait 
Een houten melkstamper 
 
Le gardemangé / De provisiekast 
 
P. 364 Trois tables de bois et un mortier de pierre 
Drie houten tafels en een stenen mortier 
 
Dans la cuisine de sieur Coomans / In de keuken van Dhr. Coomans 
 
P. 365 Une armoir qui ne veaut? rien 
Een kast zonder waarde? 
P. 366 Une vielle presse pour les linges 
Een oude linnenpers 
P. 367 Un bacq pour les étins 
Een bak voor tin? 
P. 368 Trois tables de cuisinne 
Drie keukentafels 
P. 369 Cinq chaises de bois 
Vijf houten stoelen 
P. 370 Un petit bacq a sel 
Een kleine zoutbak 
P. 371 Deux chenets une pelle et une pincette 
Twee haardijzers, een schop en een tang 
 
Dans la chambre suivante / In de volgende kamer 
 
P. 372 Trois petites vielles tables de bois 
Drie kleine oude houten tafels 
P. 373 Quatre chaises dont trois garnies en cuire et une en pan rouge 
Vier stoelen warvan drie gegarneerd met leder en een met rode stof 
P. 374 Une garderobe de bois de sapin peinte en brun 
Een vurenhouten kleerkast in het bruin geschilderd 
P. 375 Une petite armoire de bois de chene 
Een kleine eikenhouten kast 
P. 376 Onze petits portraits 
Elf kleine portretten 
P. 377 Deux fers garnis de petites boules de cuivre pour entouver le feu 
Twee ijzers gegarneerd met kleine koperen bollen voor het vuur te doven 
P. 378 Deux pincettes 
Twee tangen 
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P. 379 Un vieux lit garnis d’ étoffe de laine bleu toute mangée a mottes 
Een oud bed gegarneerd met blauwe wollen stof door de motten ingevreten 
P. 380 Un petit lit garni en fleurette rouge fort ancien et tout déchirée 
Een zeer oud klein bed gegarneerd rode bloempjesmotief, fel gescheurd 
P. 381 Un lit de plumes un matelas, un traversin de plumes un paillasse deux couvertures de laine 
Een pluimen bed, een matras, een pluimen rolkussen, een stromatras, twee wollen dekens 
 
Chambre des domestiques pres de celle de M. Durieux / Kamer van dienstpersoneel nabij deze 
van M. Durieux 
 
P. 382 Un lit de planches attaché a la muraille avec deux mauvais ridaux de laine verte 
Een plankenbed bevestigd aan de muur met twee slechte rode wolgordijnen 
P. 383 Un lit de plume ùn traversin et un cousin de plumes un matelas deux couvertes de laine 
Een pluimen bed, een rolkussen en een pluimen kussen, een matras, twee wollen dekens 
P. 384 Une mauvaise table et un vieux fauteuille 
Een slechte tafel en een oude zetel 
 
La chambre des servantes pres de la chambre des officier / De kamer van de dienstmeiden nabij 
de officierskamer 
 
P. 385 Deux bois de lit avec un mauvais rideau de laine rouge 
Twee ledikanten met een slecht rode wolgordijn 
P. 386 Un lit deux traversin et deux oreilliers de plume un matelas un traversin de laine une 
paillasse deux couvertes de laine 
Een bed, twee rolkussens en twee pluimen oorkussens, een matras, een wollen rolkussen, een 
stromatras, twee wollen dekens 
 
La chambre audessus de la porte interieure du chateau / De kamer boven de binnendeur van het 
kasteel 
 
P; 387 Un bois de lit et une paillasse 
Een ledikant en een stromatras 
P. 388 Une table et une chaisse qui ne vaillent rien 
Een tafel en een stoel die niets waard is 
 
La gallerie joignante / De aanpalende gallerij 
 
P. 389 Deux petits poils ronde de fer 
Twee kleine ronde ijzeren stapels? 
P. 390 Un petit vase de cuivre 
Een kleine koperen vaas 
P. 391 Six pieces de bois de pied de table pliants 
Zes plooibare houten tafelpoten 
 
Dans la place de l’ horloge / In de horlogekamer 
 
P. 392 Un grand coffre tout vieux a bande de fer 
Een grote oude koffer met ijzeren banden 
P. 393 La grande horloge avec la cloche 
Een grote horloge met de klok 
P. 394 Plusieures pieces de bois cassees 
Verschillende kapotte houten stukken 
 
Dans la chambre aux archives / In de archiefkamer 
 
P. 395 Onze caisses de bois de chene 
Elf eikenhouten kasten 
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P. 396 Trois coffres 
Drie koffers 
P. 397 Un longue et une pitite caisse de bois 
Een lange en een kleine houten kist 
P. 398 Un nerge de fer 
Een ijzeren staf (roede) 
P. 399 Une table et trois chaises fort mauvaises 
Een tafel en drie zeer slechte stoelen 
 
Au jardin / In de tuin 
 
P. 400 Une béche deux rateaux, deux taupieres 
Een spade, twee harken, twee mollenvallen 
P. 401 Des ciseaux pour couper les haies 
Twee haagscharen 
P. 402 Deux caisses a melon avec six fenetres 
Twee meloenkasten met zes ramen 
P. 403 Quatre canons de bronce anterés a l’ occasion de la guerre et les instrument ij servant sont 
pres de l’ office 
Vier oude bronzen oorlogskanonnen en de bijhorende instrumenten zijn nabij het office 
 
Dans la bassecoure / In het hoenderhof 
 
Dans l’ appartement de M.lle Herla / In het appartement van juffrouw Herla 
 
P. 404 Trois armoirs et une caisse a papiers de bois delkem? 
Drie kasten en en houten kist voor papieren? 
 
Dans la boulangerie / In de bakkerij 
 
P. 405 Une mai, un banc et deux crochets de fer et 
Een?, een bank en twee ijzeren haken en 
P. 406 Deux sceaux de bois 
Twee houten stempels 
P. 407 Quatres filets pour pecher 
Vier vishengels 
 
Dans la tour de la prison / In de gevangenistoren 
 
P. 408 Cinquante livres de cloux 
Vijftig pond nagels 
P. 409  Une barc et 32 pieces de fer qui ont servit a un afeh? de moulin 
Een ‘barc’? en 32 ijzeren stukken die gediend hebben voor een? van de molen 
P. 409 Quelques vielles pieces de ferraille et peu de plomb environ cent livres 
Enkele oude ijzeren stukken en een beetje lood van ongeveer honder pond 
P. 410 Dix pots de l’ huile de lin 
Tien potten met lijnolie 
P. 411 Deux vieux coffres 
Twee oude koffers 
P. 412 Un caisse avec des vers a vitre taxer a quinze flor.s 
Een kist met vensterglazen getaxeerd op vijftien florijnen 
 
Dans la granche / In de schuur 
 
P. 413 Un moulin a nettoier les grains taxé a une pistole 
Een wanmolen voor graan getaxeerd op een pistool (oude munt) 
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Dans l’ ecurie aux vaches / In de koeienstal 
 
P. 414 Une charette taxée a trente florins 
Een wagen getaxeerd op dertig florijnen 
P. 415 Deux chaises fligettes fort vielles et mauvaises 
Twee zeer oude slechte ‘fligette’? stoelen 
P. 416 Trois baques et deux tables a former des briques 
Drie bakken en twee tafels voor het vormen van stenen 
P. 417 Quatre sabres de fer pour debattre la terre 
Vier ijzeren sabels voor? de aarde 
P. 418 Deux brouettes et huit formes a briques 
Twee kruiwagens en acht steenvormen 
P. 419 Une pompe a feu 
Een brandweerpomp 
 
Sur le grenier / Op de zolder 
 
P. 420 Trois grandes et trois petites mesures a grains taxée a six fl.s 
Drie grote en drie kleinen graanmaten getxeerd op zes florijnen 
P. 421 Quatre sacqs 
Vier zakken 
P. 422 Deux pelles de bois 
Twee houten scheppen 
P. 423 Cinq bois de lit dans les chambres de la bassecour 
Vijf ledikanten in de kamer van het hoenderhof 
 
Dans les caves / In de kelders 
 
P. 424 Dix neuf tonneaux et six cuvelles 
Negentien tonnen en zes potten? 
 
Bois coupés et siés selon la specification du 3 fevrier 1763 faite par le charpentier folders icij jointe 
a laquelle on sera porte de meme qui pour les instruments de charpentier est comme s’ en suit 
Hout door de timmerman gekapt en gezaagd volgens de specificatie van 3 februari 1763. Mappen 
hierna volgend van dewelke men hetzelfde zal dragen als die van de instrumenten van de 
timmerman en volgens het volgende? 
 
P. 425 35 Chenes tant grands que petits taxée à 155=0=0 
35 Eiken, zowel groote als kleine, getaxeerd op 
 
P. 426 Cinq borstels de moulin qui ne seront peutetre pas tous bon ainsi eventuelem.t 94=0=0 
Vijf molenborstels die misschien niet heel goed zullen zijn, ook eventueel 
P. 427 Quatre eijnden de moulin eventuelem.t     20=0=0 
Vier moleneinden? Eventueel 
P. 428 Quatorze neuves goutieres de sapin ensemble 21=0=0 
Veertien nieuwe vurenhouten goten, tesamen 
P. 429 Cinq soumiers et trois mercaux tant neuf que vieux ensemble  32=10=0 
Vijf? en drie? zowel nieuw als oud, tesamen 
P. 430 Six pieces de bois scier ensemble 73 pieds a cinq sols le pied porte 18=5=0 
Zes stukken gezaagd hout tesamen 73 voet aan vijf sol per voet, samen 
P. 431 Deux mils pieds de planches environ tans bonnes que mauvaises l’ un parmi 
L’ autre a 2 sols par pied      200=0=0  
Tweeduizend voet planken ongeveer evenveel goede als slechte de een t.o.v. de andere aan 2 sol 
per voet 
P. 432 Cent seize pied de bois scier tant bon que mauvais l’ un parmi l’ autre 
Honderd zestien stukken gezaagd hout zowel goed als slecht het ene t.o.v. de ander 
A deux sols par pied      11=12=0 
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Aan 2 sol per voet 
P. 433 Deux cent cinquante kammen pour les moulins environ    20=0=0 
Tweehonderd vijftig kammen voor de molen ongeveer 
P. 434 Mils trois cent ardoises de bois pour les moulins    21=0=0 
Duizend driehonderd houten schaliën voor de molen 
P. 435 Dix eschelles bonnes et mauvaises grandes et petites ensemble  15=0=0 
Tien ladders, goede en slechte, grote en kleine, tesamen 
P. 436 Trois instruments de bois servans a lever des arbres dont un fort vieux ensemble 12=0 
Drie houten instrumenten die dienen om bomen te lichten waarvan één zeer oud, tesamen 
P. 437 Une table a rabotter      5=0=0 
Een scheerstafel 
P. 438 Deux soutienes d’ arbres quand on les scie     2=16=0 
Twee boomsteunen voor het zagen 
P. 439 Un crij qui ne vaut plus rien 
Een krik? die niet meer werkt 
P. 440 Une scie 
Een zaag      0=14=0 
P. 441 Dix sept grandes et petites ensemble     100=0=0 
Zeventien touwen grote en kleine, tesamen 
P. 442 Un schalk vieux      5=0=0 
Een oude schalk? 
P. 443 Cinq hoorn      15=0=0 
Vijf hoorn? 
 
Dans le grenier audessus de l’ appartement de la Princesse / Op de vliering boven het 
appartement van de Princes 
 
P. 444 Cinq vieux coffres 
Vijf oude koffers 
P. 445 Une caisse de basse 
Een lage kist 
P. 446 Sept fauteuilles de bois fort mauvais 
Zeven zeer slechte houten zetels 
P. 447 Le bois d’ un écran 
Het hout van een scherm 
 
La chapelle du chateau / De kapel van het kasteel 
 
P. 448 Un calice et patene de vermeilles et une petite cuilliere d’ argent 
Een kelk en vermillioen pateen en een zilveren kelk 
P. 449 Sept bourses de corporaux 
Zeven hostiebeurzen 
P. 450 Six pallas 
Zes?  
 
La plus grand partie de la chapelle si paternelle? / Het grootste deel van de huiskapel? 
 
P. 451 Dix linges de calices 
Tien kelkdoeken 
P. 452 Six corporaux 
Zes hosties? 
P. 453 Trente deux purificatoirs 
Tweeëndertig zuiveraars? 
P. 454 Onze linges pour le pallas 
Elf doekjes voor? 
P. 455 Quatre linges de devant d’ autel 
Vier altaardoeken 
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P. 456 Quatres aubes 
Vier schepjes 
P. 457 Sept amietes 
Zeven? 
P. 458 Deux cintures 
Twee riemen 
P. 459 Neuf chasuples avec etole et manipule 
Negen kazuifels met stola en manipel (armband) 
P. 460 Quatre etoles et deux manipules sans chasuple 
Vier stolas en twee manipels zonder kazuifel 
P. 461 Un chasuple avec deux d’ almatiques deux etoles et trois manipules de soie rouge et argent 
Een kazuifel met twee amikten? (halsdoek?), twee stolas en drie manipels van rode en zilveren 
zijde 
P; 462 Sept devant d’ autel 
Zeven altaardoeken? 
P. 463 Onze petits devant d’ autel de dessous 
Elf onderaltaardoeken? 
P. 464 Six napes d’ autel et deux petites 
Zes altaardoeken en twee kleine 
P. 465 Trois pieces de toile cirée pour couvrir l’ autel 
Drie afwasbare linnen doeken om het altaar te bedekken 
P. 466 Douze lavatoirs 
Twaalf washandjes? 
P. 467 Quatre essuimains 
Vier handdoeken 
P. 468 Un missel et son pulpitre 
Een missal en zijn pupiter 
P. 469 Neuf tabelles du canon, evengile et lavabo 
Negen kanontabellen, evengelie en lavabo 
P. 470 Une sonnette de cuivre 
Een koperen bel 
P. 471 Deux empule d’ etin et un plat de terre blanche 
Twee tinnen ampullen en een bord van wit aardewerk 
P. 472 Quatre crucifix 
Vier kruisbeelden 
P. 473 Deux morceaux de vielles dentelles de devant d’ autel 
Twee stukken oude kant voor het altaar 
P. 474 Quatre chandelier de bois blanchir 
Vier houten gebleekte kandelaars 
P. 475 Deux grands chandeliers de cuivre sur le pavé 
Twee grote koperen kandelaars op de vloer 
P. 476 Deux piramides de ver avec reliques 
Twee glazen piramides met hun relieken 
P. 477 Deux piramides de bois d’ oré avec reliques 
Twee vergulde houten piramides met relieken 
P. 478 Deux tabelles carées avec reliques 
Twee vierkante tabellen? Met relieken 
P. 479 Deux caisses et une boite avec reliques 
Twee kisten en een doos met relieken 
P. 480 Huit paires de bouquets de fleurs artificieles 
Acht kunstmatige bloemenbouquets 
P. 481 Dixhuit pot et pieds pour les bouquet de fleurs 
Achttien bloempotten met voeten 
P. 482 Une piere d’ autel 
Een altaarsteen 
P. 483 Une boite avec des morceaux d’ etoffe pour les reparations 
Een doos met stukken stof voor reparaties 
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P. 484 Une vierge de cire 
Een Maagd van was 
P. 485 Un ancensoire de cuivre 
Een koperen wierookvat 
P. 486 Trois armoirs de bois 
Drie houten kasten 
P. 487 Deux prie dieu de bois et une chaise 
Twee houten bidstoelen en een stoel 
P. 488 Une table de bois avec couverture de vielle panne 
Een houten tafel met een oude kapotte bedekking 
P. 489 Quatre vieux coussins 
Vier oude kussens 
P. 490 Cinq rideaux de coton blanc 
Vijf witkatoenen gordijnen 
P. 491 Dix tableaux et huit blasons 
Tien schilderijen en acht blazoenen 
P. 492 Deux banc 
Twee banken 
 
Item transferer a la dite chapelle hors de la chambre de son Ex.ce les pieces suivantes scavoir 
Items getransfereerd naar de genoemde kapel uit de kamer van zijne Excellentie de volgende 
stukken namelijk 
 
P. 493 Une chasuple avec etole et manipule de drap d’ or fort ancienes 
Een kazuifel met stola en manipel van zeer oud goudlinnen 
P. 494 Deux chasuples et une etole de damas rouge et blanc 
Twee kazuifels en een damasten rood-witte stola  
P. 495 Item les ornemens de la chapelle de campagne consistant en une chasuple, manipule 
couverte de la lice, devant d’ autel, un coussin, une nappe d’ autel trois corpereaux, trois 
purificatoirs trois linges de calice, doux essuimains, une assiete et un cingle le tout de peut de 
valoir 
Item de ornamenten van de landelijke kapel bestaande uit een kazuifel, manipel bedekt met lijsten, 
voor het altaar, een kussen, een altaardoek, drie corperaux?, drie zuiveraars, drie kelkdoekjes, 
twaalf handdoeken, een bord en een cingle? Alles van weinig waarde 
 
Bois a bruler / brandhout 
 
P. 496 Les bois coupés et fendus tant des chene que de sapin, sagors et autres bois pour bruler 
au chateau ou pour faire des briques a eté taxé par Jean Baptiste Wuijts a quatre cens huit florins 
dix sols 
Het gekapt en gekliefd hout zowel eik als vuren,? en ander hout voor verbranding in het kasteel of 
het maken van stenen zijn getaxeerd door Jan Baptiste Wuijts op vierhonderd en acht folrijnen en 
tien sollen 
P. 497 Item il reste environ quarante trois mils briques neuves taxées a deux cent cinquante huit 
florins 
Item Er blijven ongeveer drieënveertig duizend nieuwe stenen getaxeerd op tweehonderd 
achtenvijftig florijnen 
P. 498 Item douze miles briques moindres taxees a quarante flor.s 
Item twaalfduizend stenen minstens getaxeerd op veertig florijnen 
P. 499 Item il reste au chateau du Houblon pour quinze florins 
Item Er blijven op het kasteel van Houblon voor vijftien florijnen 
 
Et quant aux biens immeubles, acquets et meliorations de meme qu’ aux fruits d’ i? monsr Bosquet 
receveur principal de Westerloo. Le rapporte a ses comptes rendus et a rendre a cet égard, de 
plus il declare ne d’ avoir? d’ autres effets de la ditte mortuaire au dit chatau de Westerloo et de 
n’en avoir caché nij transporté ailleurs. Monsr Bosquet l’ intendant fait la meme declaration sauf 
qu’a loccasion de la guerre, il a fait transporter du dit chatau chez Mons.r Durieux a Bruxelles 
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quatres charettes des meilleurs meubles lesquels ij ont eté inventarisés par le notaire Cans, de 
plus qu’il a transporté a Petersheim un coffre d’ argenteris et bijouteries qui ont eté adjouté dans l’ 
inventaire judiciel des effets du chatau de Petersheim. Ainsi fait et inventarie au chatau de 
Westerloo a la requisition comme au proheme sous la reserve de pouvoir ij adjouter et diminuer 
selon qu’il sera trouvé ulterieurement, en presence des Norbert Berger Piere Boulet et Jean 
Baptiste Wuijts comme temoins a ce requis ce 24 mars 1763 
 
En over de onroerende goederen, verwervingen en verbeteringen evenzo de vruchten? mijnheer 
Bosquet hoofdontvanger van Westerloo. Het rapport van de gemaakte rekeningen en te maken in 
dit opzicht, bovendien verklaart hij geen andere effecten van het genoemde afsterven in het 
genoemde kasteel van Westerloo en geen verdoken transport elders? Mijnheer Bosquet Intendant 
deed dezelfde verklaring, behalve die gelegenheid wegens oorlogstoestand, heeft hij van het 
genoemde kasteel 4 karren met de beste meubels getransporteerd naar Mijnheer Durieux te 
Brussel, welke zijn geïnventariseerd door notaris Cant; bovendien is er een koffer met zilverwerk 
en sieraden vervoerd naar Petersheim, die is toegevoegd in een gerechtelijke inventaris van de 
effecten van het kasteel van Petersheim. Ook gedaan en geïnventariseerd op het kasteel van 
Westerloo op vordering zoals in..? onder voorbehoud van bijvoeging of vermindering volgens 
latere bevindingen. 
 
In aanwezigheid van Norbert Berger, Piere Boulet en Jean Baptiste Wuijts volgens getuigen wat is 
vereist deze 24ste maart 1763. Norbert Berger, P. J. Boulet, J. B. Wuijts, Moi plus Joes B. Soeten 
Nots pbs. 
 
Akte N° 16          7 april 1763 
 
Op heden 7 april compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Soeten bijgestaan met Jan 
Helsen haar man. Item Martinus Soeten broer der voornoemde Maria Soeten te samen voor één 
staak en voor de nabeschreven helft. Adriaen Van Dijck als voogd der minderjarige wees met 
naam Maria Elisabeth Soeten achtergelaten in het eerste huwelijk verwekt bij Adriaen Soeten en 
Elisabeth Van Dijck voor een vierde part en gedeelte mitsgaders Adriaen Van Den Bruel zich 
sterk makende zo voor Maria Douwen weduwe wijlen Joannes Franciscus Boeckx als voor de 
geïnstitueerde erfgenamen van Joannes Josephus Soeten voor een vierde part te samen voor 
de andere resterende helft welke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te willen 
blijven van alzulke goederen als hun uit den hoofde en bij de dood van wijlen Elisabeth Soeten 
zijn verstorven maar daarvan te willen scheiden en te delen in twee kavels. 
 
Onder den eerste kavel werd toegelegd zeker perceel land gelegen tot Gelendel omtrent de 
Voortste Kapel genaamd “ het pleckxken “ groot twee en een halve zille. Palende oost en zuid 
Guilliam Hapers, west den voornoemde Jan Helsen en noord ik ondergeschreven notaris en 
Marten Helsen Janssone. Item nog een perceel land gelegen omtrent als het vorige, genaamd “ de 
capelle heijde “ groot omtrent een half bunder. Palende oost Guilliam Verluijten, zuid de 
Veldstraat leidende van Straeteneijnde naar de Voortcapelle, west de erfgenamen Michiel Van 
Den Bolck en noord de erfgenamen Jan Hemels cum suis.  
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker perceel weide gelegen onder Straeteneijnde genaamd 
“ het voorteussel “ groot een oud bunder. Palende oost de erfgenamen Jacob Wijnants, zuid de 
Cappelrije van Westerlo, west de voornoemde Maria Elisabeth Soeten en noord Adriaen Soeten 
cum alus. Item en tot slot een perceel beemd ook gelegen onder Straeteneijnde in “ het 
beirebroeck “ genaamd “ het half bemdeken “ groot een zille. Palende oost de erfgenamen 
Adriaen S’Jongers, zuid Hendrick Baeten, west de loop en noord Peeter Dils. 
 
De eerste kavel is bevallen aan Maria Soeten gehuwd met Jan Helsen en aan Martinus Soeten 
broer van de voorzegde Maria Soeten. De tweede kavel is bevallen aan Adriaen Van Dijck als 
voogd van Maria Elisabeth Soeten en aan Adriaen Van Den Bruel ten behoeve van diegene 
voor dewelke hij zich sterk makende is. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Straeteneijnde resort 
van het land en markizaat van Westerlo ter presentie van Sieur Adriaen Soeten en Peeter Helsen 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 17          12 april 1763. 
 
Op heden 12 april compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Den Bruel zich sterk 
makende voor Maria Douwen weduwe wijlen Sieur Joannes Franciscus Boeckx in zijn leven 
meijer van Hulshout. Item Niclaes Bulckens benevens Martinus Soeten in kwaliteit als wettelijke 
voogden der minderjarige wezen achtergelaten in het tweede huwelijk verwekt bij Adriaen Soeten 
daar moeder af leeft Jenno Bulckens met autorisatie van de wethouders van Noorderwijk bij 
aanvraag van hun rekwest op 31 januari laatst leden ondertekent Peeter Witvrouwen, J. P. Du 
Rijbreu en Baltasaer Gepts. Item Andries Verbist als wettelijke voogd der minderjarige wezen 
achtergelaten bij Jan Frederickx en Maria Van Deuren. Item Peeter Barberinus benevens Jan 
Cornelis als wettelijke voogden der twee minderjarige kinderen achtergelaten in het tweede 
huwelijk verwekt bij Catharina Cornelis. Item den voorschreven Peeter Barberinus benevens 
Jan Janssens als wettelijke voogden der minderjarige wezen achtergelaten in het eerste huwelijk 
verwekt bij wijlen Jan Baptist Van Deuren met Anna Maria Janssens. Item en tot slot Catharina 
Van Deuren bijgestaan me de voornoemde Peeter Barberinus haar man.  
 
Allen erfgenamen van wijlen Joannes Josephus Soeten volgens het testament van datum 23 
maart laatstleden gepasseerd voor de notaris Van Hove tot Herentals en aan wie is competerend 
de helft der nabeschreven goederen volgens scheiding en deling op datum van 7 april 1763 
waarvan de andere helft aan Maria Elisabeth Soeten Adriaensdochter is competerende en mits 
dezelfde goederen niet zonder grote prejeductie konden worden verdeeld ter zake van de 
kleinigheid der zelfde percelen alsmede dat door die oorzaak de helft niet validelijk zijn te worden 
verkocht ten ware in het geheel, reden waarom de comparanten dezelfde goederen door mannen 
des verstand hebben laten taxeren op hun waarde. Volgt een opsomming van erfgoederen met 
hun geschatte waarde ... 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptista Boeckx en Peeter 
Barre als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 18          4 april 1763 
 
Voorwaarden en condities waarop Maria Van Hout bijgestaan met Adriaen Van Lommel haar 
man, mitsgaders Marten Menten en Jan Hermans in kwaliteit als wettelijke voogden der 
minderjarige wezen achtergelaten bij Adriaen Van Hout en Anna Gebruers presenteerden 
publiekelijk aan de meestbiedende te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerst zeker perceel land groot omtrent een half bunder, gelegen onder Olen en genaamd “ de 
schootacker “ zonder het huis cum annex daarop staande daarin te comprehenderen degene ten 
behoeve der verkopers werd gereserveerd mits hetzelfde binnen de drie maanden van den grond 
te amoveren en heeft na langdurige oproepen den handslag van dit perceel aanvaard Marten 
Menten. Palende oost Wilm Meir, zuid de kerk van Olen, west Franciscus Vermeerbergen en 
noord dezelfde. En dat voor de som van 130 guldens courant en stelde daarop nog 3 hoogen. Op 
4 april verhoogde Adriaen Bellens deze koop met 15 hoogen en is na de kaarsbranding op 14 
april waar Joannes Baptista Van Hove nog 2 hoogen bijstelde en Adriaen Bellens nog één en is 
de laatst vermelde hooger koper is gebleven. 
 
Tweede koop zeker perceel land gelegen onder Olen genaamd “ den langenreep “ groot 100 
roeden. Palende oost Mevrouw Van Westmeerbeeck, zuid Cornelis Cluijts, west Adriaen Nijers en 
noord de kerk van Olen. Joannes Torfs aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 
43 guldens courant en stelde nog 4 hoogen bij. Op 4 april verhoogde dezelfde deze koop met nog 
één hooge en is hij na de kaarsbranding op 14 april koper gebleven. 
 
Derde koop zeker perceel land gelegen als voor, genaamd “ kerskensven “ groot een zille. Oost 
Jan Torfs, zuid Wilm Meir, west den heer pastoor van Olen en noord Mevrouw Van Meerbeeck. 
Peeter Torfs aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 16 guldens en stelde 
daarop nog 2 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 14 april koper gebleven. 
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Vierde koop zeker perceel land gelegen onder Olen groot een half bunder. Palende oost d’ Ilsche 
straete, zuid Wilm Meir en anderen, west den notaris Oniaerts en noord de weduwe Geeraert 
Michiels en heeft hiervan den handslag ontvangen Peeter Anthonis voor de som van 42 guldens 
en stelde daarop nog drie hoogen of verdieren. Op vier april stelde secretaris Soeten op 
voorstaande koop nog 2 hoogen bij en is hij op 14 april na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Vijfde koop zeker perceel land gelegen onder Tongerlo genaamd “ jan meire dries “ groot 150 
roeden. Palende oost Jan De Ceuster, zuid Adriaen Verstockt, west Jan Wouters en noord de 
weduwe Geeraert Michiels. Hendrick De Backer aanvaarde den handslag van deze koop voor de 
som van 33 guldens 10 stuivers en stelde daarop nog 3 hoogen. 
 
Zesde koop zeker percel kwebbe gelegen in “ het Geels broeck “, een zille groot zo het aan de 
verkopers competeerde zonder enige regenoten te kunnen designeren. Adriaen Meeus 
aanvaarde den handslag voor de som van 12 stuivers en stelde geen hooge. 
 
Zevende koop een huis en verdere edifitien genaamd “ den swerten haen “ gestaan op het eerst 
verkocht perceel op conditie dat hetzelfde huis binnen de drie maanden af te breken. Peeter 
Anthonis aanvaarde hiervan den handslag voor de som van 31 guldens en 10 stuivers. 
 
Akte N° 19          16 april 1763 
 
Op heden 16 april compareerde voor mij openbaar notaris Sieur Cornelis Verberckt inwoner van 
Zoerle Parwijs welke comparant bekende op intrest ontvangen te hebben vanwege Juffrouw Anna 
Elisabeth Van Kerckhoven en Elisabeth Van Tendeloo als meesteressen van het zielenhuis van 
het begijnhof van Herentals een som van 200 guldens wisselgeld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker 2 huizen aan elkaar gelegen onder 
Zoerle Parwijs bij het kerkhof aldaar. Palende oost de Costerije of zo wie, zuid Peeter Verhoeven, 
west Bernardus Mertens en noord het kerkhof en de weduwe van Peeter Sijmons. Item zeker 
perceel land genaamd “ den hoogenhof “ of “ het schom “ gelegen onder Zoerle voorschreven, 
groot omtrent 150 roeden. Palende oost Peeter Sijmons weduwe, zuid Joris Helsen west Guilliam 
Van Echelpoel en noord Guilliam Vermeerbergen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Jan Verstappen en Jan Baptist Van Hemel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Gezien bij den ondergeschrevene zeker kwitantie van datum 24 februari 1779 verleden door mij 
M. T. De Raedemaecker moeder van den zielenboek staande in pede van de authentieke kopie 
der voorstaande akte van rentconstitutie waarvan den teneur luidde als volgt: ontvangen van 
Cornelis Verberckt de som van 200 guldens en 15 guldens voor intrest waarmede ik beken 
voldaan te zijn. 24 febr. 1779. 
 
Akte N° 20          23 april 1763 
 
Op heden 23 april compareerde voor mij openbaar notaris, Niclaes Bulckens in kwaliteit als 
wettelijke voogd der minderjarige wezen achtergelaten in het tweede huwelijk verwekt bij Adriaen 
Soeten daar moeder af leeft Jenno Bulckens voor twee derde parten in de helft van het 
nabeschreven perceel van erve. Item Adriaen Van Dijck als wettelijke voogd van het enig 
voorkind achtergelaten in het eerste huwelijk verwekt bij den gemelde Adriaen Soeten en 
Elisabeth Van Dijck zijn eerste huisvrouw voor het derde part in de nabeschreven helft.  
 
Welke comparanten verklaarden verkocht te hebben aan Martinus Soeten hiermede 
comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zekere helft van een perceel land 
leenroerig waarvan de andere helft aan de voornoemde acceptant competeerde, groot in het 
geheel een oud bunder en gelegen tot Straeteneijnde Westerlo. Palende oost, zuid, west en noord 
de S’ Heeren als erfstraeten en is deze koop geschied, te weten van deze verkocht helft om en 
mits een som van 150 guldens. 
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Akte N° 21           april 1763 
 
Voorwaarden en condities waarop Geeraert Van Den Broeck op aggregatie van Theresia 
Peeters zijn huisvrouw publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen het 
nabeschreven perceel land zijnde zeker perceel land betalende zijn lasten onder Tongerlo ten 
gehucht van Oosterwijk, groot een derdedeel van een bunder. Palende oost Jan Baptist 
Verstappen, zuid Dimphna Verstappen, west Sijmon Verwimp erfgenamen en noord de straat. Op 
10 mei heeft Peeter Pauwels den handslag aanvaard van deze koop voor de som van 150 
guldens en stelde daarop nog 10 hoogen op. Dezelfde dag stelde Franciscus Spits nog een 
hooge bij en nadien stelde Joseph Pauwels ook nog een hooge bij. 
 
Akte N° 22          13 mei 1763 
 
Op heden 13 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Joannes Baptista Verstappen, 
Dimphna Verstappen en Geeraert Van Den Broeck gehuwd met Theresia Peeters, welke 
comparanten verklaarden respectievelijk niet langer in gemeenschap te willen blijven van alzulke 
goederen als op hun uit hoofde van wijlen Martinus Verstappen hun gewezen vader en 
grootvader bevallen maar daarvan te scheiden en te delen in drie egale kavels. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker perceel land gelegen onder Tongerlo ten gehucht van 
Oosterwijk, groot omtrent een zille. Palende oost Jan De Coster, zuid Geeraert Van Den Broeck 
nomie uxoris, west ... (leeg) en noord de straat. Item een perceel dries genaamd “ de braecke 
heijde “ groot 80 roeden. Palende oost, west en noord Adriaen Verstappen erfgenamen en zuid 
Hendrick Bellens. Item zeker perceel groot omtrent een zille actueel met mast bezaaid. Palende 
oost de erfgenamen Peeter Backx, zuid Hendrick Bellens, west de straat en noord de straat 
leidende van Geel op Morkhoven. Deze kavel is bevallen aan Joannes Baptist Verstappen. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker perceel beemd ook tot Oosterwijk gelegen resort van 
Tongerlo, groot een zille. Palende oost Jan De Coster, zuid de erfgenamen wijlen Barbara 
Verstappen, west Jan De Coster en Adriaen Verstappen erfgenamen en noord den derde kavel 
bevallen aan Geeraert Van Den Broeck. Deze tweede kavel is bevallen aan Dimphna 
Verstappen. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd zeker perceel land groot omtrent 133 roeden gelegen tot 
Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost Joannes Baptista Verstappen, zuid Dimphna Verstappen 
west Sijmon Verwimp erfgenamen en noord de straat. Deze derde kavel is bevallen aan Geeraert 
Van Den Broeck. 
 
Volgen nog condities voor egalisering der kavels. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Joannes Baptista Daems en Joannes Heijns als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23          21 mei 1763. 
 
In den name ons Heeren amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 21 mei voor mij openbaar notaris in propere persoon 
compareerden Joannes Torfs 9 en Anna Barbara Van Holen gehuwden en ingezetenen van 
Olen. De eerste comparant gezond van lichaam en de tweede comparante liggende ziek te bed, 
beiden hun verstand wel machtig en gebruikende. Ordonneren zij hier hun testament van uiterste 
wil. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een eerlijke 
uitvaart naar staat en conditie, hierbij revocerende en teniet doende alle voorgaande 
opgemaakte testamenten voor deze gemaakt. 
 

 
9 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Jacobus Torfs x Anna Barbara Verholen, nr. 2252, pag. 452. 
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- Dispositie van hun na te laten goederen haafelijke en erfelijke maakten zij aan elkaar 
met de volle touchte gedurende zijn of haar leven lang en den eigendom aan hun 
wettige kinderen hoofdelijk gelijk. De langstlevende zal aan de kinderen voor uitkoop of 
vaderlijke of moederlijk bewijs voor legitieme portie moeten uitkeren een som van 20 
guldens. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuis der testateurs, ter presentie van Joannes 
Heijns en Guilliam Peeters als getuigen hiertoe aanzocht. De comparante verklaarde ter oorzaak 
van haar ziekte niet te kunnen tekenen. 
 
Akte N° 24          28 mei 1763 
 
Op heden 28 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Geeraert Van Den Broeck gehuwd met 
Theresia Peeters inwoners van Noorderwijk, welke comparant bekende ter intrest ontvangen te 
hebben van wege Jan Joseph Proost en Jenno Lieckens gehuwden en inwoners van 
Herenthout een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor speciale hypotheek zeker perceel land gelegen onder Noorderwijk, groot 3 
zillen, genaamd “ de hooge wegheijde “. Palende oost en west zeker veldstraatje, zuid ... (leeg) 
en noord de grote baan leidende van Noorderwijk naar Herenthout. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Jan Mols en Jan Verheijen getuigen. 
 
Akte N° 25          13 juli 1763 
 
Voorwaarden en condities waarop Geeraert Janssens inwoner van Suerbemde 10 publiekelijk aan 
de meestbiedende presenteerde te verkopen de nabeschreven kopen van abeelen berdt. Volgt 
een lijst van 62 kopen met vermelding van de kopers en hun onkosten. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht ter presentie van Jan Heijns en Hendrick Ooms als getuigen 
 
Akte N° 26           juli 1763 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Meir en Peeter Meir broers hun sterk makende voor 
hun zusters onder belofte van in te staan voor alle schade, kosten en intresten daaruit te resulteren 
voor één staak. Joseph Kempenaers voor den tweede staak en Peeter Verheijen in kwaliteit van 
wettelijke voogd der minderjarige wezen achtergelaten bij Andries Van Genechten en Elisabeth 
Verbruggen doende de voornoemde voogden de nabeschreven verkoop bij overstaan van de 
wethouders van Olen voor den derde en laatste staak, publiekelijk aan de meestbiedende als 
erfgenamen testamentair van wijlen Adriaen Van Genechten Andriessone daar moeder van was 
Elisabeth Kempenaers presenteerden te verkopen de nabeschreven goederen. 
 
Eerste koop zeker perceel land “ den bruel “ genaamd gelegen omtrent de Vierhuizen onder Olen 
groot 150 roeden. Palende oost Jan Molenberghs, zuid de kinderen wijlen Adriaen Van Genechten 
west de straat en noord Jan Verluijten. Franciscus Peeters aanvaarde op 16 juli den handslag 
van de verkoop van het voorzegde perceel voor de som van 143 guldens en stelde daarop nog 5 
hoogen. Dezelfde dag verhoogde Catharina Bellens weduwe van Peeter Bellens de koopsom 
met nog 5 hoogen en is ze daarmede na de kaarsbranding op 22 september koopster gebleven. 
 
Tweede koop, zeker huis ap- en dependentiën van dien met het binnenblok daaraan gelegen, 
gestaan en gelegen in de Vierhuizen onder Olen, groot te samen een zille. Palende oost Adriaen 
Van Genechten erfgenamen, zuid ’ S Heerenstraat, west en noord de voorzegde erfgenamen 
wijlen Adriaen Van Genechten met alsnog twee heiden. Op 16 juli aanvaarde Jan Meir 
Adriaenssone den handslag van deze koop voor de som van 206 guldens en stelde daar op nog 
16 hoogen. Op 18 juli compareerde dezelfde Jan Meir en stelde nog 10 hoogen bij. Item heeft Jan 
Laenen den tweede koop nog verhoogd met 2 hoogen. Op 22 september is na de kaarsbranding 
Jan Meir koper gebleven. 

 
10 Zuurbemde: een gezellig dorpje van zo’n 330 inwoners te midden van het Hageland. 
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Derde koop zeker perceel hooiwas genaamd “ den strickbempt “ groot een derdel gelegen onder 
Geel. Palende oost ... (leeg), zuid de erfgenamen wijlen den heer advocaat Hoefkens, west “ de 
capellebempt “ van Larum en noord de erfgenamen wijlen Hendrick Van Doninck. Op 16 juli 
aanvaarde Martinus Wilms den handslag van deze derde koop voor de som van 43 guldens en 
stelde daarop nog één hooge. Op 18 juli verhoogde dezelfde Marten Wilms deze koop nog met 4 
hoogen. Op 4 september stelde Jan Molenberghs nog drie hoogen bij en is daarmede na de 
kaarsbranding op 22 september koper gebleven. 
 
Akte N° 27          21 juli 1763 
 
Op heden 21 juli compareerde voor mij openbaar notaris, zijne Excellentie den Heer graaf Van 
Merode markies van Westerlo, Prince van Everborgh … te kennen gevende hoe dat hem vanwege 
de regeerders inwoners en gegoeden der Heerlijkheid Hulshout vertoond is geweest dat zij grote 
moeite hadden om aldaar te kunnen subsisteren zo ter zake van de onvruchtbaarheid van hunne 
gronden van erven aldaar gelegen bij mankement van genoegzame weiden voor hunne 
hoornebeesten als ter zake van de excessive taxatie van de waarde van hun goederen gedaan ten 
tijde van het denombrement generaal om daar te reguleren de publieke lasten als om meer andere 
redenen wordendene alhier brevitatis cause verzwegen, dat om redenen de Heren voorzaten van 
zijne gemelde Excellentie in differente tijden hebben belieft toe te staan of te accorderen vele 
kwesties en voordelen tot hune wederroepingen toe gelijk het blijkt bij appostille der gelemde 
voorzaten, zowel in de rekeningen van de rentmeesters als op de rekwesten van de inwoners van 
Hulshout, mits de gunsten en voordelen niet genoegzaam waren om te herstellen hunne grote 
armoede en ondergang, zo heeft den lieve broeder zaliger van zijne gemelde Excellentie hun wel 
willen toestaan een genoegzaam deel van zijn heiden gelegen onder het voorzegde Hulshout en 
tot meerdere vastigheid en securiteit van dien had de voornoemde broer van zijne gemelde 
Excellentie doen passeren een notariele akte van cessie op datum van 15 mei 1761 van die delen 
van de voorzegde heiden tot gunste van de voorzegde gemeente van Hulshout onder de clausulen 
en reserven verhaalt in de dezelfde akte en om te geven meerdere kracht aan de voorzegde akte 
alsmede om dezelfde onherroepelijk te maken had men goedgevonden van dien te maken bij vorm 
van transactie …volgen hierop nog verscheidene folio’s …. 
 
Mede comparerende Joannes Vervoort schepen, Adriaen Van Den Bruel en Jan Verbist 
bedezetters en Jan Dockx ingezetene van Hulshout degene het voorschreven ten hunne behoef 
en tot behoef van deze gemeentenaren dankelijk hebben geaccepteerd. Aldus gedaan en 
gepasseerd ten kasteel van Westerlo, ter presentie van Joannes Baptista Hermans en Joannes 
Daems als getuigen hiertoe aanzocht. Volgt een gehandtekende lijst van personen (inwoners van 
Hulshout). 
 
Akte N° 28          27 juli 1763 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Soeten secretaris als gelaste vanwege zijne 
Excellentie den Heer graaf van Merode publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te 
verkopen enige roeden russen, gelegen op “ de dijcken “ onder Hulshout. Totaal van 56 kopen. 
Aldus publiekelijk verkocht, ter presentie van Adriaen Van Den bruel en Diel Van Put. 
 
Akte N° 29          8 augustus 1763 
 
Alzo zijne Excellentie den Heer graaf van Merode markies van Westerlo …&&& bij akte van 
donatie van datum 21 juli laatstleden gepasseerd voor mij notaris en getuigen heeft gegeven en 
vergunt op last van clausules en condities bij de voorschreven akte geëxprimeerd aan en ten 
behoeve van de gemeentenaren van Hulshout de kwantiteit van 111 bunders en 31 roeden heiden 
om hetzelfde te vercijnzen bestaande naar prealabele gedane metingen in de juiste helft der zo 
genaamde “ voorheijde “, “ nederheijde “ en “ goorheijde “ alles gelegen onder Hulshout 
westwaarts langs den kant en tot tegen de palen van Bruggeneijnde, zijnde de andere helft der 
voorzegde heiden bij zijne Excellentie gereserveerd bij de voorschreven akte oostwaarts gelegen 
langs de kant en tot tegen de palen van Heultje … etc. 
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Volgen de bepalingen en beschrijving van de grenspalen … o.a. eene steenen pael bereijckend in 
lengte twee voeten … Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van de heer 
Joannes Josephus Van Loij landmeter en Diel Van Put als getuigen. 
 
Akte N° 30         13 september 1763 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Soeten meijer van Hulshout benevens 
Joannes Vervoort, Adriaen Van Den Bruel, Joannes Verbist en Joannes Dockx als 
gecommitteerden van zijne Excellentie den Heer graaf van merode bij procuratie op datum van 1 
september laatstleden, publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerden te verkopen en in chijns 
uit te geven, de navolgende percelen van heiden allen gelegen onder Hulshout. Volgt een lijst van 
38 kopen met hun kopers en hun onkosten daaraan o.a. vermeldingen van volgende percelen:  
“ het swert land “, “ den langendijck “, “ het weijcken “, “ het venneken “ … etc. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Hulshout, ter presentie van Diel Van Put, Gisbertus 
Boeckx en meer anderen als getuigen. 
 
Akte N° 31         27 september 1763 
 
Op heden 27 september compareerde voor mij openbaar notaris, zijne Excellentie den Heer graaf 
van Merode &&& ter ene en Petrus Martinus Soeten 11 gehuwd met Barbara Boeckx inwoners 
van Hulshout ter tweede, verklarende den hooggeborene Heer eerste comparant bij en mits deze 
aan den tweede comparant alhier present en de nabeschreven erfpacht accepterende van zekere 
windmolen 12 en huis met alle verdere edifitien ap- en dependentiën van dien gestaan en gelegen 
tot Buel onder Olen, alsmede ook al de gronden van erven daaraan annex zo en gelijk dezelfde 
molen en huis 13 cum annex aan den hooggeborene Heer eerste comparant is competerende en 
dat voor een tijd en termijn van vijftig opvolgende jaren, om en mits een som van 620 guldens 
jaarlijks te betalen alle jaren in twee payementen waarvan de eerste helft belopende is de som van 
310 guldens en zal moeten betaald worden ieder jaar te Sint Jansmis en de ander helft ook ieder 
jaar te Sint Andriesmis precies immers en ten langsten binnen de zes weken na iedere vervaldag. 
In te gaan de voorschreven erfpacht prima januari van het eerstkomende jaar 1764. 
 
De erfpacht op de volgende condities gesteld: o.a. 
 

- Ten eerste dat dezelfde windmolen voor den ingang van deze erfpacht in het geheel 
door twee experte molenmakers zal worden getaxeert met expressie van de waarde 
van alle en iegelijke members en gedeelten zo molenstenen als binnenwerk met alle 
verdere ap- en dependentien van dien. 

- Dat het origineel taxaat van dezelfde twee experte molenmakers ten deze zal worden 
gevoegd om zo aan den Hooggeborene Heer eerste comparant als aan den tweede 
daarvan te verlenen copie autentieq. 

- Dat den hooggeboren Heer eerste comparant in geval het hem belieft zal vermogen te 
stellen en te nemen een expert molenmaker naar zijn beliefte tot het helpen effectueren 
van het voorzegde taxaat andesnts zullen de zelfde beide door den tweede comparant 
mogen gesteld worden. 

- Dat dezelfde molen in de voegen en manieren voorschreven voor de expiratie van dien 
de gemelde vijftig jarige termijn ederom de nove zal worden getaxeert en ingeval het 
eerste taxaat in waarde zou excederen het alsdan te doen tweede taxaat, zo zal den 
tweeden comparant de excederende waarde die in contante penningen moeten 

 
11 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus Martinus Soeten x Barbara Boeckx, nr. 2098, pag 422. 

 Lindeblad, achtste jaar Lentemaand 1982. Pag 88, schematische voorstelling stamboom familie Soeten. 
12 Westerlo land van Merode: De windmolen van Buul in Olen, pag 64 en pag 214 – 215. 

 Pag. 217 molenaars en pachters van de molen van Buul. Kris De Winter. 
13 Boedelbeschrijving van alle voorwerpen die in het molenhuis van Buul bevonden werden. Not. M.N.Van 

 Schoubroeck meijer van Olen. De Buulmolen door de eeuwen heen uit. 2003 pag 40 - 41 - 42 - 43 - 44. 
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suppleren en betalen aan den Hooggeboren Heer eerste comparant of dezelfs actie 
hebbende en ingeval het tweede te doene taxaat het eerste in waarde zou excederen 
zo zal dezelfde Heer eerste comparant de excederende waarde in contante penningen 
aan den tweeden comparant of dezelfs actie hebbende moeten suppleren en betalen. 

- Dat insgelijks de voorschreven huizinge en verder edifitien door twee experte 
timmerluijden zullen worden getaxeert in het geheel zonder dezelfde met hun members 
of gedeelten te moeten exprimeren en de waarde van het eeste tegen het tweede 
taxaat gelikwideert zijnde zal de excederende waarde hetzij van de eerste of tweede 
taxaat op den voet en in de voegen en manieren voorschreven moeten worden 
gesuppleert en betaald. 

- Dat de kosten van allen te doene taxaties door de partijen comparanten half en half 
zullen worden betaald. 

- Dat de tweeden comparant ingeval dezelfde windmolen kwam af te branden of door 
wind omverre te wuijen of te vliegen of door enig ander ongeluk werde vernietigd 
hetgeen zo men verhoopt den goeden God behoeden zal, tot restoratie van dezelfde 
zal moeten contribueren een vierde part dat op den zelfde des te beter zoude toezicht 
nemen om alle ongelukken te prevenieren en de andere drie vierde parten zullen door 
den Hooggeboren Heer eerste comparant moeten gecontribueert en bekostigd worden. 

- Dat den tweeden comparant als wanneer de afbranding of vernietiging van deze molen 
zoude geschieden bij tijde van oorlog door militairen ter cause hij zich uit vrees van zijn 
leven te verliezen of om andere redenen zoude vluchtbaar maken en dezelfde molen bij 
gebrek aan toezicht in perijcke stellen indien gevalle gehouden en geobligeert sal 
wezen van te contriberen een derde par. 

- Etc. 
 
Mede comparerende Adriaen Van Den Bruel zwager en Peeter Verbist neef van de erfpachter 
die zich voor deze jaarlijkse erfpacht als borg stelden. Peeter Verbist stelde voor meerdere 
securiteit nog tot pand zeker perceel land gelegen onder Hulshout genaamd “ het messie block “ 
groot drie zillen één roede. Palende oost de erfgenamen Sebastiaen Van Roij, zuid Adriaen 
Vervoort, west de zogenaamde Cathlijne straat en noord de weduwe van wijlen Lambert Vaes. 
Item zeker perceel land genaamd “ het derdel “ gelegen als voor. Palende oost De Bruelstraat, 
zuid de erfgenamen Cornelis Van Roij, west Maria Marien en noord ‘S Heerenstraete. 
 
Item zeker perceel dries ook tot Hulshout gelegen, groot 180 roeden. Palende oost mij 
ondergeschreven notaris, zuid Catharina Bosch, west het Broeckstraatje en noord Franciscus Van 
Asbroeck nomine uxoris. Item de helft van zeker perceel bos pro indiviso met de erfgenamen 
wijlen Catharina Soeten, groot in het geheel drie zillen. Palende oost mij ondergeschreven 
notaris, zuid de erfgenamen wijlen Jan Cornelis Van Roij, west de erfgenamen wijlen Adriaen 
Janssens en noord Franciscus Peeters nomine uxoris. 
 
Item wordt door mij ondergeschreven notaris als broer van den erfpachter alsnog voor vaste en 
reële cautie gesteld vooreerst zeker perceel land gelegen onder Hulshout, groot 250 roeden. 
Palende oost Juffrouw Van Roij, zuid de weduwe Peeter Lauwrijs, west de voorzegde Peeter 
Verbist cum suis en noord “ den bruel. Item zeker perceel zowel bos als land gelegen als voor 
genaamd “ het roodt landt “ groot 350 roeden. Palende oost Catharina Soeten erfgenamen, zuid 
den Eerwaarde Heer Kerselaers, west Hendrick Geens nomine uxore en noord zeker straatje. Item 
en tot slot zeker perceel dries ook gelegen onder Hulshout, groot 180 roeden. Palende oost 
Catharina De Backer weduwe Peeter Henderickx, west de voornoemde Peeter Verbist en noord 
Franciscus Van Asbroeck nomine uxoris. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten kasteel van Westerlo ter presentie van den Heer Franciscus 
Jacobus Bosquet Licentiatus en Wilm Meir president schepen van Olen als getuigen. 
 
Akte N° 32         27 september 1763 
 
Lijst van alle en iegelijke members en gedeelten van de molen van Buel onder Oolen, zovele 
dezelfde zijn competerende aan zijne Excellentie den Heer Markies van Westerlo &&& … in 
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conformiteit van het contract van erfpacht aangegaan tussen zijne gemelde Excellentie en Petrus 
Martinus Soeten 14 als erfpachter op datum van 27 september 1763 gepasseerd voor de notaris 
Joannes Baptista Soeten, te doen het daarbij gerekwireerde taxatie concisterende dezelfde 
members in degene navolgende. 
 
In den eerste de teirlingen zijn in redelijke staat nochtans nodig hebbende enige reparatie … 
 
Zeer slecht Item de twee pluijen liggende op de teirlingen getaxeert op 16 – 0 – 0 
Zeer slecht Item acht afseten staande op de zelfde pluijen getaxeert op 24 – 0 – 0 
Goed  Item den standaert met zijn ijzerwerk daaraan annex  160 – 0 – 0 
Item den steenbalck wezende zeer slecht en dagelijks in prijckel van te …nihil 
Goed  Item de twee zijden met de steenleesten en toebehoren  470 – 0 – 0 
Goed  Item de voorzijde langs den trap met zijn stijlen en toebehoren 220 – 0 – 0 
Middel  Item de achterste zijde met de stijlen en hetgeen daarvan dependent 295 – 0 – 0 
Middel  Item de cappe met haar schalien berd en de kepers  175 – 0 – 0 
Middel  Item den ijzeren balk van de korenmolen getaxeerd op  12 – 0 – 0 
Goed  Item den steunbalk       14 – 0 – 0 
Goed  Item den pinnenbalk met de steen daarin liggende   20 – 0 – 0 
Middel  Item den buitentrap met zijn toebehoren    18 – 0 – 0 
Middel  Item den steirt band en kennis daarin hangende   22 – 0 – 0 
Goed  Item den haspel met de ketting daar men de molen mede is windende 3 – 0 – 0 
Middel  Item den asbalk en de ankers     26 – 0 – 0 
Goed  Item den assteen met de ijzeren kennis getaxeert op  6 – 0 – 0 
Middel  Item de prange met haar ijzerwerk daaran toehorende  18 – 0 – 0 
Middel  Item het staeckeijser als mede den rijn en de panne  70 – 0 – 0 
Middel  Item het gestel van de corenmolen met zijn ijzerwerk  10 – 0 – 0 
Slecht  Item de cuijpe van den corenmolen tremel en truijchel als mede het rinckhout 11 – 0 – 0 
Slecht  Item den binnenborst met de twee enden en het ijzerwerk annex 30 – 0 – 0 
Goed  Item de buitenborst met de twee einden en het ijzerwerk annex 50 – 0 – 0 
Middel  Item den corenkist met de boeckweijkiste    8 – 0 – 0 
Middel  Item de korenmeel kiste en de boeckweijmeelkiste   14 – 0 – 0 
Goed  Item het vondel met de scheire van de corenmolen als mede het lichteijser en lichtboom    
10 – 0 – 0 
Middel  Item het steen bedde daar de stenen op liggen en de voorste zolder daar de stenen op 
liggen      20 – 10 – 0 
Middel  Item den onderste zolder met zijn bruggen daar onder liggende 14 – 0 – 0 
Goed  Item de twee voeghhouders met den saelbalck   36 – 0 – 0 
Middel  Item de sackwinde met zijn raeders en eijserwerk   9 – 15 – 0 
Goed  Item den binnen trap met zijn toebehoren    6 – 0 – 0 
Middel  Item het camradt van den corenmolen    75 – 0 – 0 
 
Somme totalis 1992 – 15 – 0 
 
Item dient voor memorie dat den voormolen of boeckweijmolen met al hetgeen daaraan kleeft en 
daarvan is dependerende zonder iets te reserveren, alsmede ook de stenen van de korenmolen 
uitgenomen twintig duijmen in deze taxatie niet en is begrepen nog mede getaxeerd ter zake dat al 
hetzelfde is competerende aan Geeraert Wouters afgaande molder hetgeen bij Petrus Martinus 
Soeten volgens taxaat moest worden overgenomen belopende het gedane taxaat daarvan de som 
van acht honderd en tien guldens courant geconsidereerd dat de stenen moesten worden 
getaxeerd à 18 guldens per duim welke voornoemde som op heden deze datum in onze 
ondergetekende presentie door den voornoemde P. M. Soeten aan de voornoemde G. Wouters is 
betaald en voldaan. 
 
Dient nog voor memorie dat ter expiratie der erfpacht den erfpachter 20 duimen stenen wegens 
den korenmolen zal moeten laten liggen immers ingeval dezelfde als (ze) dan zo dik niet waren 

 
14 De Buulmolen door de eeuwen heen, Gemeentebestuur Olen 2003. 
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bevonden, zo zal hij voor iedere duim minder te bevinden moeten betalen 18 guldens en ingeval 
als dan meerdere duimen werden bevonden zal daarvoor ook profiteren 18 guldens per duim. 
Daarenboven zal aan dezelfde erfpachter ter expiratie als voor ook 18 guldens voor iedere duim 
wegens de stenen van den voormolen of boekweimolen moeten worden vergeld en betaald. De 
gehele som in deze taxatie en de precisatie vervat komt en bedraagt als hiervoor ter concurrentie 
van duizend negen honderd twee en negentig guldens en vijftien stuivers courant geld. 
 
Aldus gedaan en gepreciseerd onder presentatie van eed door de twee ondergetekende expert 
molenmakers deze 31 december 1763, ter presentie van den Heer Bosquet rentmeester van zijne 
gemelde Excellentie en Joannes Baptista Soeten als getuigen. Getekend: Philippus Van Den 
Bossche, Adriaen De Groof, Bosquet, J. B. Soeten. 
 
Akte N° 33           1763 
 
Taxatie ende prisatie (waardering / schatting, prijsbepaling) van het molenhuis van den molen van 
Buel onder Olen, gedaan door de ondergetekende experten in conformiteit van het contract van 
erfpacht de dato 27 september 1763 gepasseerd voor den notaris Joannes Baptist Soeten tot 
Oolen residerende zijnde als volgt: 
 
In den eersten is te noteren dat de selve huijsinge stal ende schuere is bestaende in seven 
gebonden 15 sijnde het eerste te beginnen van den gevel van de camer met alle ende jegelijcke ap- 
ende dependentien van dien getaxeert op dertigh guldens courant geldt. Dico 30 = 0 = 0 
 

Het tweede geboudt staende omtrent het midden van de camer oock met ap- ende dependentien 
als voor getaxeert op 30 = 0 = 0 
 
Het derde geboudt staende in de keucke van den selven huijse voor de schouwe met ap- ende 
dependentien als voor getaxeert op 30 = 0 = 0 
 
Item het vierde geboudt staende tusschen stal ende keucke met ap- ende dependentien vandien 
getaxeert op 30 = 0 = 0 
 
Item het vijfde staende tusschen stal ende schuere met ap- ende dependentien van dien getaxeert 
op vijftien guldens dico 15 = 0 = 0 
 

Item het sesde staende tusschen den dorsvloer ende den afhanck met ap- ende dependentien van 

dien getaxeert op 15 = 0 = 0 

 
Item het sevenste geboudt uijtspringende met eenen hoeck ofte kele naer de straete met ap- ende 
dependentien van dien getaxeert op 15 = 0 = 0 
 

Item ende finalijck het peirdestalleken bestaende in drij slechte geboudtkens getaxeert ieder 
geboudt met ap- en dependentien van dien à seven guldens dus dico 21 = 0 = 0 
 

Somme totalis ------------------------------------------------------------------------------  186 = 0 = 0 

 
Dus beloopt het geheel taxaet van het selven huijs stal schuer ende alle andere ende voordere ap- 
ende dependentien van dien daerinne eenighsinds geconsidereert de slechte gesteltenisse ende 
de swaerte (schade) te doene reparatien aen den selven huijse ter somme van hondert ses en 
tachentigh guldens courant. 
 

Aldus gedaen getaxeert ende gepriseert desen 31 Xber (December) 1763 ter presentie van den 
Heere Bosquet Rentmeester ende Joannes Baptista Soeten Secretaris van Oolen als getuijgen. 
Joannes Vaes, Philippus Vanden Bossche, Adriaene De Grooff, Bosquet Rentmeester. Joes B. 
Soeten. 

 
15 Gebouden, gebonden = gebinten. 
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Taxaet van alle en igelijke membres 16 (kamers?) en deelen zoo van den windmolen als van het 
molenhuijs van Buel onder Oolen, competeerende aan Guilielmus Carolus Gislenus voór dezen 
graef van Merode & ten fine van in conformitijt van het contract van verhuering en huering, 
aengegaen tusschen den genoemden Guilielmus Carolus Gislenus ter eene en tusschen Petrus 
Praets ter andere in dato negentien Frimaire laestleden, gepasseert voór den notaris J. B. Fraikin 
tot Herentals residereénde present getuijgen, te doen het daer bij gerequireert taxaet. 
 

Eersten kapittel van alle de membres en deelen, voór zoo veél de zelve competeeren aen den 
genoemden Guilielmus Carolus Gislenus. 
 

Eerst de teérlingen zijnde in redelijken staat, maar nogtans noodig hebbende eenige reparatie, zijn 
niet getaxeert memorie. 
 
Slegt Item de twee plaeijen, liggende op de teerlingen zijn getaxeert tot zestien guldens 16 = 0 = 0 
 
Idem Item acht afzetten, staende op de zelve plaeijen, zijn getaxeert tot vier en twintig guldens 24 
= 0 = 0 
 

Goed Item den staendaert met zijn eijzerwerk daer aen is getaxeert op hondert en vijf en vijftig 
guldens 155 = 0 = 0 
 

Slegt Item den steunbalk op vijf en twintig guldens 25 = 0 = 0 
 

Middel Item de twee zijden met de steenleisten en toebehoorten daer aen annex op vier hondert 
en zestig guldens 460 = 0 = 0 
 

Goed Item de voorzijde langs den trap met zijne stijlen en voórden (verdere) toebehoorten op twee 
hondert en twintig guldens 220 = 0 = 0 
 
Idem Item d’ agterzijde met de stijlen en het geene dat daer van dependeért is getaxeert drij 
hondert en twintig guldens 320 = 0 = 0 

 

Middel Item de kap met haere schalien, bert en keepers tot hondert en negen en zeventig guldens 
179 = 0 = 0 
 
Goed Item den eijzeren balk van den koornmolen zestien guldens 16 = 0 = 0 
 
Slegt Item den steunbalk veertien guldens 14 = 0 = 0 
 
Goed Item den binnenbalk met den steen daer in liggende ingeschat op zes en twintig guldens 26 
= 0 = 0 
 
Slegt Item den buitentrap met zijne toebehoorten zestien guldens 16 = 0 = 0 
 
Idem Item den steirt, bout en kennef (sluiting met langwerpige opening) daer inliggende zijn 
getaxeert op zeventien guldens 17 = 0 = 0 
_________ 

 

1488 = 0 = 
 
Transport  1488 = 0 = 0 
 
Slegt Item den haspel met de ketting daer men den molen mede om wend is geschat tot drij 
gulden 3 = 0 = 0 

 
16 Woordenboek Frans / Nederlands, pag. 195: membru, paneel. 
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Middel Item den asbalk en ankers tot twee en twintig guldens ---------------  22 = 0 = 0 
 
Goed Item den assteun met d’ eijzere kennef tot tien guldens -------------  10 = 0 = 0 
 
Idem Item de as met haer eijzerwerk is getaxeert tot hondert en vijftig guldens 150 = 0 = 0 
 
Slegt Item de prang met het eijzerwerk daer aen toehoorende is geschat tot zestien guldens 16 = 0 
= 0 
 
Goed Item het staekeijzer met den hijn? en pan is getaxeert tot den somme van negentig guldens 
90 = 0 = 0 
 
Idem Item het gestel van den koornmolen met het eijzerwerk daer van afhangende tot twintig 
guldens 20 = 0 = 0 
 
Slegt Item de kuijp van den koornmolen tremel en truijchel? met het hinkbout? tot tien guldens 10 
= 0 = 0 
 
Goed Item de binnenbout met de twee eijnden en het eijzerwerk daer aen annex tot vier en 
tachentig guldens 60 = 0 = 0 
 
Middel Item de buitenbout met de twee eijnden en het eijzerwerk daer aen tot zestig guldens 84 = 
0 = 0 
 
Slegt Item de koornkist met de boekweijkist twaalf guldens ----------------  12 = 0 = 0 
 
Middel Item de koornmeel kiste en de boekweijmeel kiste tot veertien guldens en tien stuijvers 14 = 
10 = 0 
 
Goed Item het vondel met de scheire van den koornmolen en met het ligt eijzer en ligtboom tot 
dertien guldens 13 = 0 = 0 
 
Slegt Item het steenbedde en den bovensten zolder, daer de steenen op liggen tot twintig guldens 
en tien stuijvers 20 = 0 = 0 
 

Idem Item den ondersten zolder met de bruggen daer onder liggende tot veertien guldens 14 = 0 
= 0 
 
Goed Item de lid en voeg – houten met den zaelbalk vier en dertig guldens 34 = 0 = 0 

 
Slegt Item de zakwinde met de raderen en eijzerwerk tien guldens 10 = 0 = 0 
 
Idem Item den binnentrap met zijn toebehoorten vijf guldens 5 = 0 = 0 
 
Idem Item den zetel van vier stukken, die om den staendaert gewerkt is tot vijf en twintig gulden 25 
= 0 = 0 
 
Goed Item het kamrad van den koornmolen is getaxeert tot honderd en twintig guldens 120 = 0 = 0 
 
------------            
2221 = 0 = 0 
 
Het voórenstaende taxaet van alle de membres en deelen, toekomende aen Guilielmus Carolus 
Gislenis, voórheénen Graef van Merode, zonder de … (leeg) … of in oude maat twintig duijmen 
van de steènen van den koórnmolen in het zelven taxaet niet begreepen, alhoewel aen hem 
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competeérende, menteért de somme van twee duijzent twee hondert en een en twintig guldens 
Brabants courant, zoodat deés taxaet overtreft het geéne van één en dertig december 1700. en drij 
en zestig, als maer beloopende hebbende tot negentienhondert twee en negentig guldens en 
vijftien stuijvers ter somme van tweehondert acht en twintig guldens en vijf stuijvers 
 
Dico S(omme) 228 = 0 = 0 
 
 
Tweeden kapittel van alles het geene toebehoort aen de weduwe van den afgaenden molder 
Petrus Martinus Soeten. 

 
Eerst het rad van den boekweij molen met de kammen en bouten is geschat tot zestig guldens 60 
= 0 = 0 
 
Item de kuijp, kaer en schoen met het geene daer van dependeert tot de somme van veertien 
guldens 14 = 0 = 0 
 
Item het vondel met het rinkhout? en eijzerwerk twaalf guldens --- 12 = 0 = 0 
Item het ronsel, stael, banden en bouten t’ saemen dertien gls ----- 13 = 0 = 0 
Item het staekeijzer rijn hals en spoor t’ saemen zestig guldens ---- 60 = 0 = 0 
Item vier molenzijlen tot zes en vijftig guldens --------------------------- 56 = 0 = 0 
Item negentien zeélen tot negentien gls. negentien stvs -------------- 19 = 19 = 0 
 
Item twee steenreepen en kommandel t’ saemen vier en twintig guldens en tien stuijvers 24=10=0 
 
Item den binnen en buijten reep met het prangzeel tot zeven guldens 7 = 0 = 0 
 
Item eenen eijzeren handboom met eenen vondel en klamhaemer in ’t geheel tot drij guldens 3 = 0 
= 0 
 
Item een meelkuijpken met een loopen 17, eenen slijpsteen en bak met eenen opbreekbijtel en 
waeghout vijf guldens 5 = 0 = 0 
 
Item en eijndelijk ... (leeg) of in oude maet vier en twintig en vijf achtste duijmen steenen zoo op 
den koórn als boekweij molen, waer van twintig duijmen toekomen aen den voórgenoemden 
voórhenen Graaf, zoo dat hier maer en moeten gebragt worden vier en vijf achtste duijmen, 
bedraegende aen achtien guldens par duijm de somme van drij en tachentig guldens vijf stuijvers  
3 = 5 = 0 
 
------------------------------ 
S(omme) 357 = 14 = 0 
 
Het bovenstaende taxaet van alles het geéne toebehoort aen de weduwe van den afgaenden 
molder bedraegt de somme van drij hondert zeven en vijftig guldens en veertien stuijvers  
Dico S(omme) 357 = 14 = 0 
 
 
Derden kapittel van het molenhuijs. 
 
Eerst is te noteéren dat het zelven huijs stal en schuer bestaet in zeven gebinten, zijnde het eerste 
te beginnen van den gevel van de kaemer met alle en igelijke appendentien en dependentien 
vandien getaxeert tot de somme van vier en dertig guldens 34 = 0 = 0 
 
Item het tweeden gebint staende ontrent het midden van de kaemer ook met ap- en dependentien 
als voor ook vierendertig gls 34 = 0 = 0 

 
17 Loopen: Leupke = inhoudsmaat. 
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Item het derde gebint staende in de keuke voór de schouw met appendentien en depentien als 
voor vier en dertig guldens 34 = 0 = 0 
 
Item het vierde gebint tusschen de keuke en den stal met ap- en depentien tot vier en dertig 
guldens 34 = 0 = 0 
 
Item het vijfde gebint tusschen den stal en de schuer het zeiden tusschen den dorschvloer en den 
afhang en het zevensten gebint uijtspringende met eenen hoek naer de stal (straat) …met ap- en 
dependentien vandien t’ saemen tot de somme van hondert en twee guldens 102 = 0 = 0 
 
Item eene kribbe en reep getaxeert op vier guldens 4 = 0 = 0 
 
Item den borneput met stijl en zweemen gemaekt het laatst gepasseert jaer tot dertig guldens 30 = 
0 = 0 
 
Item een peerdestalleken bestaende in drij slegte gebintkens ider gebint getaxeert op zes guldens 
6 =0 = 0 
 
Item een ander peerdestalleken, bestaende in drij gebintkens en eenen afhang, het welk den 
afgaenden molder zelf gebouwt heeft tot de somme van twee en veertig guldens dus 42 = 0 = 0 
 
--------------------------- 
S(omme) 332 = 0 = 0 
 
Het voórenstaenden taxaet van het molenhuijs com appendentibus et dependentibus brdraegt de 
somme van drij hondert twee en dertig guldens; zoodat deis taxaet excedeert het geen van 31 xber 
1763, als maer beloopen hebbende hondert zes en tachentig guldens, tot de somme van hondert 
en zes en veertig guldens 
Dico S(omme) 146 = 0 = 0 
 
De verbeternis doór den afgaenden molder gedaen aen den molen beloopt, ingevolge het 
voórenstaenden eersten kapittel ter somme van twee hondert acht en twintig guldens en vijf 
stuijvers, het tweeden kapittel van alles het geene aan de weduwe van den afgaenden molder 
toebehoorde bedraegt de somme van dij hondert zeven en vijftig guldens en veertien stuijvers en 
de verbeternis aen het molenhuijs, monteert, in conformitijt van het derden kapittel, ter somme van 
een hondert en zes en veertig guldens; vervolgens zal den aenkomenden pagter Petrus Praets 
aan de weduwe van den afgaenden moeten afleggen en betaelen de somme van zeven hondert 
een en dertig gulden en negentien stuijvers Brabants courant. 
Dico S(omme) 731 = 19 = 0 
 
Aldus gedaen en getaxeert door d’ ondergeteekende experte molenmaekers Joannes Hogleden 
en Thomas Willems en ten bijweézen van de weduwe van den afgaenden pagter en van den 
aenkomenden mede ter presentie van Joseph Michel Barth Rentmeester van den 
voórgenoemden voorschreven Graaf en van Petrus Martinus Soeten voór deézen secretaris van 
Oolen binnen het zelven Oolen ten gehugte van Buel deézen tienden18 Nivose Jaer elf. J. 
Hoogleden, Joanna C. Huijpens, Thomas Willems, P. Franciscus Praets, Joseph Michel Barth 
Rentm(eester), P.M. Soeten. 
 
Ontfangen bij mij ondergeschreven Joanna Catharina Huijpens, weduwe van Petrus Martinus 
Soeten 19 afgaenden pagter, uijt handen van Petrus Praets aenkomenden of nieuwen pagter, de 
somme van zeven hondert één en dertig guldens en negentien stuijvers Brabants courant, in 

 
18 De Republikeinse kalender: 10 Nivose (sneeuwmaand) jaar 11 = 31 december 1802 . 
19 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Petrus. M. Soeten xx J oanna Cath. Huypens, nr. 2098, pag. 422. 
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voldoening van het geene voorschreven is. Actum tot Oolen den derden 20 ventose jaer elf. 
Joanna C. Huijpens, Mij present als getuijgen P. M. Soeten. 
 
Nota: Op 27 september 1763 werd voor notaris Jan Baptista Soeten de molen van 

Buul in erfpacht gegeven aan Peter Marten Soeten voor de periode van 50 jaar, 
met aanvang vanaf nieuwjaar 1764 en dat tegen de pachtprijs van 620 guldens. 
De Termijn was behoorlijk lang, maar de financiële condities waren blijkbaar 
interessant, want de pachtsom van de voorgaande jaren bedroeg nog ruim 700 
guldens. 

 
Akte N° 34          10 oktober 1763 
 
Op heden 10 oktober compareerde voor mij openbaar notaris Joannes Dockx en Catharina 
Bruijnseels gehuwden en inwoners van Hulshout bekende hoe dat zij ingevolge de conditie van 
publieke verkoop der heidens onder Hulshout op datum van 13 september laatstleden gepasseerd 
voor mij notaris hebben gekocht zeker drie percelen heide wezende den eerste 17 en 18 kopen bij 
de voorschreven conditie beter vervat, belopende de koopsom der drie percelen te samen 249 
guldens courant en dat volgens conditie is medebrengende dat het aan de kopers der voorzegde 
heiden ingeval zij hun kooppenningen niet vonden in contante penningen te voldoen, 
gepermitteerd zal wezen van over het import hunner koopsom een akte van obligatie of 
rentconstitutie te verleiden à rato van 3 guldens procent ten behoeve van de gemeentenaren van 
Hulshout mits stellende goede en sufficiënte hypotheken. Zo verklaarden de comparante ook niet 
geraadzaam te zijn van hunne koopsom te voldoen maar daarvan intrest te betalen. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel bos groot een bunder, genaamd “ het latereijns 
bosch “ gelegen onder Hulshout. Palende oost Carel Van Echelpoel, zuid de weduwe of 
erfgenamen van Peeter Marien en Erasmus Van Ranghste, west hun eigendom en de erfgenamen 
Peeter Van Dijck en noord de Goorloop. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter 
presentie van Adriaen Haepers en Adriaen Quadens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 35          10 oktober 1763 
 
Op heden 10 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Peeters inwoner van 
Hulshout te kennen gevende hoe dat hij ingevolge de conditie van publieke verkoop der heiden 
onder Hulshout op datum van 13 september laatstleden gepasseerd voor mij, gekocht heeft zeker 
perceel heide, groot een bunder en 17 roeden wezende den 34ste koop. Palende oost zijne 
Excellentie den Heer markies van Westerlo, zuid de straat, west Jan Vanden Broeck en noord ook 
zeker straatje, belopende de koopsom ter som van 89 guldens courant geld. 
 
Ingeval hij koper de contante penningen niet kan vinden te voldoen zal wezen een obligatie of 
renteconstitutie zal verlijden van 3 procent ten behoeve van de gemeentenaren van Hulshout 
(jaarlijks een som van 2 guldens). Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker 
perceel land groot een half bunder genaamd “ den breeden leem “ gelegen onder Hulshout. 
Palende oost, zuid en west Jan Ridts en noord den Eerwaarde heer Kerselaers. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Franciscus Lambrechts en 
Joannes Baptista Van Den Broeck als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 36          11 oktober 1763 
 
Op heden 11 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Adrianus Van Den Bruel 21 
gehuwd met Anna Maria Boeckx inwoners van Hulshout welke comparant is te kennen gevende 

 
20 De Republikeinse kalender: 3 Ventose (windmaand 3de wintermaand)) jaar 11 = 3 februari 1803 
21 De Buulmolen door de eeuwen heen: 2003. pag. 40. Brouwer Adriaen Van Den Bruel was gehuwd met Anna Maria 

Boeckx en derhalve de schoonbroer van de gebroeders Jan Baptist en Petrus Martinus Soeten. Noorderwijk OGA 

Goedenissen nr. 11: Petrus Martinus Soeten, molder tot Buel, Anna Maria zijn dochter wil begijn worden. 
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hoe dat hij ingevolge de condities van publieke verkoop van heiden onder Hulshout op datum van 
13 september laatstleden heeft gekocht zeker drie percelen heiden wezende den zesde en 
tweeëntwintigste en drieëntwintigste koop met alsnog een derde part in de vierentwintigste koop 
waarvan de koopsommen der zelfde percelen te samen waren de som van 253 guldens en negen 
stuivers courant en alzo de voorschreven condities is meebrengende ingeval zij hun 
kooppenningen niet konden vinden in contante penningen te voldoen hiervoor een obligatie of 
rentconstitutie te verlijden à rato van drie procent ten behoeve van de gemeentenaren van 
Hulshout, mits stellende hiervoor goede en sufficiënte hypotheek. 
 
Comparanten stelden voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel land genaamd “ het 
gastmans veldeken “ groot 160 roeden gelegen onder Hulshout. Palende oost de erfgenamen 
Cornelis Brusselaeirs, zuid Adriaen Verloo cum suis, west het straatje en noord S’heerenstraete 
leidende van Hulshout naar Westerlo. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie 
van Joannes Baptista Celen en Jan Docx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 37          15 oktober 1763 
 
Op heden 15 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelis Van De Poel inwoner van 
Olen Sub civili jurisdictione Tongerloensi oud 60 jaar wezende gereputeerd voor een eerlijk 
manspersoon en hebbende altijd gestaan ten goeden naam en faam, welke comparant zonder 
enige de minste inductie van iemand getuigde en attesteerde ter rekwest van den Heer Bosquet 
als rentmeester van zijne Excellentie den Hooggeborene Heer graaf van Merode en verklaarde hij 
waarachtig te wezen dat de thiende pachters van zijne Excellentie voor zo verre de memorie en de 
geheugenisse van den deponent is gedragende op zeker perceel land genaamd “ het cruijs 
block “ groot een bunder, gelegen onder Oosterwijk, competerende actueel aan hem deponent 
nomine uxoris voor de ene helft en aan Adriaen De Coster voor de ander helft, de thienden ten 
miste voor de helft van alle vruchten thienden hebben gehad en genoten behoudens de thiende 
pachters van den Heer pastoor van Noorderwijk en van de Heer provisor der abdij van Tongerlo 
nu sedert omtrent de 20 jaar herrewaerts meer als de helft der tienden van het voorschreven 
perceel hebben gehad en genoten.  
 
Gevende den deponent voor redenen van wetenschap dat hij in de veertig jaar onder hetzelfde 
Oosterwijk heeft gewoond en het voorzegde perceel ook in de veertig jaren heeft gewonnen 
gelabeurd en gecultiveerd en de tienden dragende vruchten zelfs verthiend te hebben welke 
thienden de thiendepachters van zijne Excellentie ten minste voor de helft hebben genoten en 
gehad behoudens nu omtrent de 20 jaar herwaerts en wel namelijk dat hij deponent, 12, 13 en 
meerdere jaren te beginnen en te rekenen van het beginsel van zijn genoemde woonplaats zelf is 
geweest thiendepachter van zijne meer gemelde Excellentie en dat hij de thienden van hetzelfde 
perceel land als dan ieder jaar ten minste voor de helft heeft genoten en dat hij depondent als dan 
ieder jaar voor limietscheiding hield den ouden cuijl en een oudt mennegat alsnog sienbaer, 
mitsgaders dat hem deponent dezelfde limietscheiding was aangewezen van de thiendepachters 
van de voorschreven heren pastoors en provisor getuigden en attesteerden den deponent onder 
eed en ter rekwest als voor waarachtig te wezen dat de thiendepachters van de voorschreven 
Heren pastoors en provisor nooit op zeker perceel dries groot omtrent een bunder genaamd “ den 
bercken bosch “ ook onder hetzelfde Oosterwijk gelegen, competerende alsnu voor de ene helft 
aan Marten Goossens en voor de andere helft aan de erfgenamen wijlen Diel Vermeulen enige 
thienden hebben gehad of genoten waar dat dezelfde thiende altijd genoten is geweest bij de 
thiendepachters van zijne voorzegde Excellentie behoudens dat hij deponent heeft horen zeggen 
dat de thiendepachters de voorschreven heren de thienden van hetzelfde laatstgemelde perceel 
één à twee jaren in stilte als dezelfde eerst gepickt was zonder opgezet te zijn hadden 
weggenomen en van den grond geamoveerd, gevende den heer deponent een en dezelfde 
redenen van wetenschap als van het eerste perceel behoudens dat hij de ene helft van hetzelfde 
perceel “ den berckenbosch “ genaamd na zes jaar heeft gewonnen en gecultiveerd en de 
andere veel meerdere jaren zo gezegd is. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tongerlo, ter presentie van Wilm Meir president schepen van 
Olen en Joannes De Coster als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 38          15 oktober 1763 

 
Op heden 15 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, 
Adriaen Bellens koopman in boter als gelaste vanwege Theresia 
Verluijten weduwe van wijlen Geerardus Bellens zijn moeder ter 
ene. Jan Hermans inwoner van alhier ter andere welke eerste 
comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zeker perceel weide groot een 
half bunder gelegen in “ de meiren “ onder Olen ook genaamd “ de 
achterste meiren “, actueel met jonge klaver bezaaid en om en mits 
daarvoor jaarlijks te betalen een som van acht guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan 
Laenen en Peeter Janssens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 

 
Akte N° 39          20 oktober 1763 
 
Op heden 20 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Bijlen burger der stad 
Herentals welke comparant verklaarde ontvangen te hebben vanwege fuffrouw Geertrudis 
Dommelers begijntje op het begijnhof van Herentals een som van 150 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel land groot 260 roden, gelegen 
tot Grees onder de jurisdictie van Olen. Palende oost zeker veldstraatje genaamd de Duitsche 
straete, zuid Jan Verbist erfgenamen, west de erfgenamen Christiaen Bouwen en noord zijn 
eigendom. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Torfs en Joannes 
Thoremans als getuigen. 
 
Akte N° 40         17 december 1763 
 
Op heden 17 december compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Elisabeth Van Eijnde 
bijgestaan met Wilm Meir president schepen alsook van Franciscus Proost haar wettelijke 
voogd, welke comparante bekende ter rente gelicht te hebben uit handen van Catharina Van 
Eijnde weduwe wijlen Jan Proost des comparantes moijken een som van 150 guldens courant 
geld. 
 
Comparante stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker perceel weide groot een half 
bunder, gelegen onder deze jurisdictie genaamd “ de cleijn meiren “. Palende oost Peeter 
Verboven kinderen, zuid de Meirdellestraat, west Jan De Peijr erfgenamen en noord Anna Maria 
Van Eijnde. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Wilms en Franciscus Sijen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
In de marge: De ondergeschreven als gelaste van Catharina Van Eijnde zijn moeder 

verklaarde ontvangen te hebben vanwege Peeter Hermans een som van 150 
guldens courant boven de verschenen intrest in remboursement der 
nevenstaande obligatie ten laste van Maria Elisabeth Van Eijnde degene dito 
Hermans bij deling ten zijne laste had genomen en consenterende hiermede in 
de cassatie der obligatie. Actum 27 juni 1767. Jan Proost. 

 
Akte N° 41         21 december 1763 
 
Op heden 21 december compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Martinus Soeten gehuwd 
met Barbara Boeckx toekomende molenaar van de molen van Buel onder Olen, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben vanwege Joannes Sterckx in kwaliteit als wettelijke voogd der 
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minderjarige wees achtergelaten bij wijlen Adriaen Aerts daar moeder af leeft Barbara Sterckx 
actueel in tweede huwelijk met Adriaen Janssens een som van 400 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker perceel beemd groot 
anderhalve zille gelegen onder Noorderwijk genaamd “ het smal bemdeken “. Palende oost zijn 
eigendom, zuid den Heer van Noorderwijk, west F. M. Schellens drossaard en noord N. Peeters. 
Item een perceel klaverdries gelegen als voor, groot een half bunder. Palende oost Hendericus 
Soeten erfgenamen, zuid Marten Daems, west den Heer van Noorderwijk en zijn eigendom en 
noord de voornoemde Marten Daems. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie 
van Adriaen De Rijdt en Jan Van Mensel. 
 
In de marge: Ontvangen bij den ondergeschreven van P. M. Soeten de som van 400 guldens 

in voldoening en remboursement van het kapitaal consenterende hiermede in 
de cassatie. 2 juni 1781. J. Sterckx. 

 
Akte N° 42         31 december 1763 
 
Voorwaarden en condities waarop Theresia Verluijten weduwe wijlen Geeraert Bellens in zijn 
leven president schepen van Olen op aggregatie van de wethouders van Olen publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land groot anderhalve zille genaamd “ den heijcant dries “ gelegen 
onder Boeckel. Palende oost “ den Boeckelschen aert, zuid en west Elisabeth van Eijnde en 
noord Marten Van Bijlen. Op 19 november 1763 aanvaarde Adriaen Bellens den handslag van 
deze koop voor de som van 150 guldens en stelde hierop nog 10 hoogen. Dezelfde dag stelde hij 
nog 5 hoogen bij. Op heden 20 november stelde Adriaen Bellens nog 5 hoogen. Op heden 9 
december na de kaarsbranding is Maria Elisabeth Van Eijnde koopster geworden als command 
van Martinus Wilms. 
 
Tweede koop zeker perceel weide gelegen onder Boeckel, genaamd “ de lange meiren “, groot 
een half bunder. Palende oost “ den meerenschen aert “, zuid Guilliam Heijlen erfgenamen, west 
Jan Hermans erfgenamen en noord Jan Heijns. Op 19 november aanvaarde Adriaen Bellens den 
handslag van deze koop voor de som van 200 guldens en stelde hierop nog 15 hoogen. Dezelfde 
dag stelde hij nog 5 hoogen bijgesteld. Op 26 november stelde Guilliam Janssens nog verhoogde 
met 5 verdieren. Dezelfde dag stelde Adriaen Bellens 5 verdieren bij en is daarmede na de 
kaarsbranding op 9 december koper gebleven. 
 
Derde koop zeker perceel weide gelegen onder Boeckel groot een half bunder. Palende oost “ den 
meerschen aert “, zuid de Meirdelle straat, west Elisabeth Van Eijnde en noord Anna Maria Van 
Eijnde. Op 19 december aanvaarde Peeter Verboven den handslag van deze koop voor de som 
van 205 guldens en stelde hierop nog 10 hoogen. Op 9 december na de kaarsbranding is Maria 
Elisabeth Verboven koopster geworden als command van Peeter Verboven. 
 
Vierde koop, zeker perceel land gelegen onder Boeckel, genaamd “ het groot block “ groot een 
derdel. Palende oost de Veldstraet, zuid Peeter Van Bijlen erfgenamen, west Hendrick Verbist en 
noord Jan Wouters erfgenamen. Martinus Wouters aanvaarde op 19 november den handslag van 
deze koop voor de som van 166 guldens en stelde daarop 5 hoogen. Op 20 november stelde 
dezelfde nog 5 hoogen bij. Op 9 december is na de kaarsbranding koper geworden Jan 
Franciscus Wouters en Dimphna Wouters als commanden van Martinus Wouters. 
 
Vijfde koop zeker perceel land gelegen onder Boeckel genaamd “ de derdels “. Palende oost het 
Veldstraetje, zuid Jan Laenen nomine uxoris, west Anna Verheijstraeten en noord Marten Wilms. 
Op 19 november aanvaarde Marten Wilms hiervan den handslag voor de som van 315 guldens 
en stelde hierop nog 15 hoogen. Op 24 november stelde Christiaen Bulckens nog 15 verdieren 
bij en op 27 november verhoogde Marten Wilms deze koop nog met 5 verdieren en op 9 
december verhoogde dezelfde deze koop nogmaals met 5 hoogen en is daarmee na de 
kaarsbranding koper gebleven. 
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Zesde koop zeker perceel land groot twee zillen, gelegen onder Boeckel genaamd “ de groes 
schommen “ met “ het misseblockxken “ daaraan gelegen. Palende Oost Jan Laenen nomine 
uxoris, zuid de verkoopster, west zeker veldstraatje en noord den Heer doctor Michiels. Op 31 
december aanvaarde Peeter Janssens den handslag van deze koop voor de som van 542 
guldens courant en stelde hierop nog 35 verdieren bij. Dezelfde dag verhoogde Peeter Blerinckx 
de koop met één hooge en Peeter Janssens daarop nog 2 hoogen. Op 17 januari 1764 is na de 
kaarsbranding is dezelfde Peeter Janssens koper gebleven. 
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Akte N° 1          17 januari 1764 

 
Op heden 17 januari compareerde voor mij openbaar notaris Peeter Janssens schepen van Olen 
en Elisabeth Blerinckx gehuwden, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege 
de respectieve regenten der fundatie genaamd “ den roosencrans “ binnen hetzelfde Olen, een 
som van twee honderd en vijftig guldens wisselgeld. 
 
Comparanten stelden voor speciale hypotheek zeker hun huis, hof en binnenveld genaamd “ den 
gansenvoet “ gestaan en gelegen tot Boeckel onder Olen, groot te samen honderd drie en dertig 
roeden. Palende oost Joris Cluijts, zuid Catharina Van Eijnde, west Catharina Bellens en noord de 
straat of “ den aert van Boeckel “. Garanderende de rentgelders het voorschreven huis voor vrij 
en onbelast behoudens zijnde leenroerigheid onder het Leenhof van Boeckel. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen ter presentie van Guilliam Schuermans en Wilm Huijsmans als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
In de marge: Ontvangen bij de ondergeschrevene schepenen des dorps en graafschap Olen 

als in kwaliteit regenten der fundatie genaamd “ den roosen crans “ vanwege 
Peeter Janssens de som van twee honderd en vijftig guldens wisselgeld in 
voldoening en afkwijting van het kapitaal in het witte dezer breeder vermeld. 
Actum 17 februari 1771. W. Meir, Bleirinckx en Verbist. 

 
Akte N° 2          17 januari 1764 

 
Op heden 17 januari compareerde voor mij openbaar notaris Adriaen Bellens Janszoon gehuwd 
met Elisabeth Menten inwoners alhier, welke comparant verklaarde bij deze verkocht te hebben 
aan en ten behoeve van den Heer Bosquet zeker perceel bos gelegen tot Buel. Groot 100 roeden 
volgens het meetboek. Palende oost zekere straat, zuid Jan Hermans, west en noord den 
voorschreven Heer Bosquet, om en mits de som van 46 guldens courant geld. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Van Hove en Joris Cluijts schepenen alhier als 
getuigen. 
 
Akte N° 3          22 januari 1764 
 

Op heden 22 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Franciscus Wouters jongeman 
en actueel woonachtig binnen de stad Herentals, welke comparant bekende zowel voor zijn 
behoefte als ten behoeve van Dijmphna Wouters zijn zuster, ontvangen te hebben uit handen van 
Peeter Torfs als dienende H. Geestmeester van Olen een som van 150 guldens. 
 
Comparant stelde hiervoor tot pand zeker perceel land groot drie zillen gelegen tot Bijlen genaamd 
“ het groot block “. Oost “ het bijleveld “, zuid Peeter van Bijlen erfgenamen, west Hendrick 
Verbist en noord Guilliam Heijlen voorkinderen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter 
presentie van Martinus Wouters en Adriaen Bellens. 
 
In de marge: Ontvangen bij den ondergeschrevene Hendrick Boeckx als H. Geestmeester 

van Olen vanwege Jan Franciscus Wouters de som van 150 guldens ter 
redemptie van het geleende kapitaal. Actum Olen 26 april 1767. 

 
 
 
 

Not. 6049: 1764 
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Akte N° 4          22 januari 1764 
 
Op heden 22 januari compareerde Hendrick Peeters inwoner van Grese onder den bijvang 
Herentals zich sterk makende voor de aggregatie van Anna Verbist zijn huisvrouw en belovende 
in te staan voor alle kosten, schaden en intresten bij fout van dien te gereizen en daaruit te 
resulteren, welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen Martinus Daems en 
Amandus Van Hout in kwaliteit als hoofdman en deken van de Sint Anthonis Gilde binnen Olen 
een som van honderd guldens courant geld. 
 
De comparant stelde voor deze rente en kapitaal voor speciale hypotheek zeker perceel land, 
groot 200 roeden genaamd “ de hoeve “ gelegen tot Doffen onder Olen. Palende oost Jan Leijsen 
en anderen, zuid Hendrick Bellens, west Adriaen Laureijs erfgenamen en noord Heer Iven. 
Willende wettelijk te doen en te laten verbinden daarop te realiseren met hypotheek en met alle 
solemniteiten van recht daartoe geresteerd alles ten koste van den comparant tot de goedenisse 
en de cassatie brief incluis en verklaarde de rentheffers deze penningen te proveniëren van zeker 
legaat van wijlen Jan Van Hove aan dezelfde Gilde eertijds gelegateerd. 
 
De ondergetekende verklaarde bij deze naar voorgaande lectuur al hetgeen verder te lauderen 
deze 26 januari 1765 ter presentie van Peeter Anthonis en Gommarus De Kepper als getuigen. 
 
Akte N° 5          27 januari 1764 
 
Op heden 27 januari compareerde voor de notaris J. B. Soeten en getuigen, Anna Catharina 
Vranckx jonge bejaarde dochter verklarende bij deze verkocht te hebben aan Paulus Vranckx 
haar broer hiermede comparerende te weten alzulke haafelijke en meubilaire effecten, zowel de 
beesten als andere geen gereserveerd (dan alleen haar klederen en lijnwaad met al hetgeen tot 
haar lijf gediend heeft alsmede haar kist en ongegoede gronden van erve) als aan haar 
comparante voor de ene helft en aan de koper acceptant voor de andere helft pro indiviso te 
samen gedurende omtrent den tijd van twee volle jaren huishouden in hun bezit hadden, onder de 
verkochte haafelijke effecten ook begrepen het graan ten velde staande en is de verkoop geschied 
om en mits een som van 240 guldens courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter 
presentie van Joannes Thoremans en Geeraert Mertens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6          31 januari 1764 
 
Op heden 31 januari compareerde Joannes Celen inwoner van Hulshout welke comparant 
verklaarde bij deze aan de gemeentenaren van Hulshout schuldig te zijn over en ter zake van de 
koop van zeker perceel heide, wezende den 31ste koop bij de publieke conditie van verkoop breder 
vervat, een som van 100 guldens courant waarvan hij beloofde intrest te betalen, belovende de 
comparant tot onderpand zijn goederen present en toekomende. Mede comparerende Jan 
Franciscus Verlinden die zich voor dit kapitaal tot borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Laenen en Jan Ridts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7          31 januari 1764 
 

Op heden 31 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Juffrouw Maria Barbara Van 
Cantelbeeck weduwe van wijlen Joannes Van Roosbroeck gemachtigd van Juffrouw Françoise 
De Prez weduwe van wijlen Sieur Henricus Josephus Van Cantelbeeck haar moeder bij 
procuratie gepasseerd voor de schepenen der stad Aarschot op datum van 30 dezer lopende 
maand, ondertekent J. Van Cantelbeeck secr. 1764, welke comparante bekende ontvangen te 
hebben van de respectieve regenten der H. Geest Tafel van Hulshout een som van 150 guldens 
in courant geld. 
 
Comparante stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand een perceel land, groot een half 
bunder gelegen onder Herselt genaamd “ het ballens “ aan de baan van Booischot. Palende oost 
en zuid Peeter Wouters, west Peeter Vanden Berghe en noord de voorschreven baan, leenroerig 
onder de Heerlijke Leenhof van zijne Excellentie de heer Prince van Rubempre. 
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Mede comparerende Egidius Torfs inwoner van Hulshout, degene zich bij en mits het 
voornoemde kapitaal en de te vervallen intrest als borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Hulshout, ter presentie van Jan Franciscus Vaes en Rombout van Roosbroeck als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 8          31 januari 1764 
 
Op heden 31 januari compareerde voor mij openbaar notaris Elisabeth Sterckx weduwe wijlen 
Lembrecht Vaes welke comparante verklaarde bij deze aan de gemeentenaren van Hulshout 
schuldig te zijn over en ter zake van de koop van zeker perceel heide wezende den 35ste koop bij 
de publieke conditie van verkoop, zijnde een som van 150 guldens courant geld. 
 
Comparante stelde hiervoor speciale hypotheek zeker een half bunder land gelegen onder 
Hulshout deel makend van haar huisveld. Palende oost haar zelf, zuid Bavo Witvrouwen nomine 
uxoris, west Jan Ridts en noord S Heeren straat leidende van Hulshout naar Westerlo. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Jan Celen en Jan R... (Ridts?) als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 9          31 januari 1764 
 
Op heden 31 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Laenen inwoner van 
Hulshout welke comparant verklaarde bij deze aan de gemeentenaren van Hulshout schuldig te 
zijn over en ter zake van de koop van zeker perceel heide wezende den 36ste koop bij de publieke 
conditie van verkoop, zijnde een som van 25 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde hiervoor speciaal tot pand zeker perceel land gelegen tot Hulshout, groot 81 
roeden. Palende oost zijn eigendom, zuid Adriaen Tubbeckx erfgenamen, west Peeter Boeckx en 
noord Jan Vervoort erfgenamen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van 
Jan Van Den Broeck en Jan Rits als aanzochte getuigen. 
 
Akte N° 10          1 februari 1764 
 
Op heden 1 februari compareerde voor mij openbaar notaris tot Olen residerende, Joannes Ridts 
inwoner van Hulshout welke comparant verklaarde bij deze schuldig te zijn over en ter zake van de 
koop van zeker perceel heide wezende de helft van den 32ste en 33ste koop bij de publieke 
verkoop, zijnde een som van 56 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde hiervoor tot pand en speciale hypotheek zeker perceel hooiwas gelegen onder 
Hulshout in “ het geertsbroeck “. Palende oost de pastorie, zuid Adriaen Janssens, west de Heer 
Mangelschots en noord Adriaen Tubbeckx erfgenamen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Hulshout ter presentie van Jan Van Mensel en Michiel Vonckx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 11          1 februari 1764 
 
Op heden 1 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Theresia Vande Wouwer 
inwoonster van Hulshout jong bejaarde dochter, welke comparante verklaarde aan de 
gemeentenaren van Hulshout schuldig te zijn over en ter zake van de koop van zeker perceel 
heide, wezende den 15de koop, zijnde een som van 97 guldens. 
 
Comparante stelde hiervoor speciaal tot pand zeker perceel land gelegen onder Hulshout omtrent  
“ het caplplani huijs “, groot een zille. Palende oost Adriaen Van Dijck, zuid S’ Heerestraete, west 
Petrus Martinus Soeten en noord “ de capplani “ alhier. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Hulshout, ter presentie van Jan Van Mensel en Michiel Vonckx als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 12          23 februari 1764 
 
Op heden 23 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Martinus Soeten molenaar 
van Buel onder Olen gehuwd met Barbara Boeckx, welke comparant bekende ontvangen te 
hebben van Juffrouw Maria Francisca De Haux weduwe van wijlen den Heer Bosquet een som 
van 400 guldens courant geld. 
 
Verbindende de comparant tot onderhoud van hetgeen voorschreven zijn persoon en goederen, 
roerende en onroerende en dat deze onder belofte op heden deze datum en de drie eerstkomende 
jaren te zullen stellen voor het voorzegde kapitaal en de te vervallen intresten goede en sufficiënte 
hypotheken alles ten koste des comparant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Wilm Meir en Franciscus Lembrechts 
 
In de marge: Gezien bij den ondergeschreven notaris zekere kwitantie van datum 21 april 

1770 verleden door Joannes Franciscus Bosquet waarvan den teneur luidt als 
volgt: ontvangen bij den ondergeschrevene van wege Petrus Martinus Soeten 
molder tot Buel de som van 400 guldens courant geld in voldoening en 
remboursement van alzulk kapitaal dat hij ontvangen heeft van Juffrouw Maria 
Francisca De Haut weduwe van de Heer Bosquet mitsgaders de som van 2 
guldens 16 stuivers in voldoening van verschenen intrest, consenterende mits 
deze in de cassatie … Ondertekent Joannes Franciscus Bosquet. 

 
Akte N° 13          10 maart 1764 
 
Voorwaarde en condities waarop Joannes Baptista Wuijts en Catharina De Busser gehuwden 
en inwoners van Noorderwijk publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de 
nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop een perceel land gelegen onder het graafschap van Olen, genaamd “ het molen 
block “ groot drie zillen. Palende oost de Heer Schellens, zuid en west de straat en noord Mr. 
Philip Du Ribreu. Op 10 maart 1764 heeft hiervan na langdurige roepen den handslag aanvaard 
Anthoon Helsen voor de som van 145 guldens en stelde daarop nog 5 hoogen. Peeter Heijlen 
stelde op 11 maart nog 8 hoogen bij op deze koop. Op 27 maart stelde Anthoon Helsen nog één 
hooge bij en is met de uitgaande kaars koper gebleven. 
 
Tweede koop zeker huis, stal en schuur zonder het schob degene de verkopers tot hun behoefte 
reserveerden met den hof en het binnenveld daaraan annex. Gestaan en gelegen onder de 
jurisdictie van Noorderwijk in “ het wout “, groot 125 roeden. Palende oost Martinus 
Schouwbroeckx, zuid den heer van Noorderwijk, west Andries Van Passel en noord Andries Wuijts 
en de straat. Op 10 maart aanvaarde Peeter Meeus den handslag voor de som van 385 guldens 
en stelde daarboven op 20 hoogen. Op 15 maart stelde Guilliam Peeters op voorstaande koop 
nog verhoogt met 12 hoogen voor hem of voor zijn command. Op 20 maart stelde Henricus 
Vertommen nog 8 hoogen bij. 
 
Derde koop een perceel land ook gelegen onder Noorderwijk in “ het wout “. Palende oost 
Martinus Schouwbroeckx, zuid Andries Wuijts en Adriaen Jansens, west Peeter Van Den Bergh en 
noord Gommar Verwimp. Peeter Mees aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 
155 guldens en stelde daarop 10 hoogen. Michiel Vertommen stelde op 11 maart nog 6 hoogen 
en dezelfde dag verhoogde Hendrick Vertommen deze koop nog met 4 hoogen. Op 27 maart 
1764 is Henricus Vertommen na de kaarsbranding koper geworden. 
 
Voor de vierde koop een perceel weide gelegen onder Noorderwijk, groot 130 roeden. Palende 
oost den heer van Noorderwijk, zuid Andries Wuijts, west Jan Proost e noord den notaris Heijlen. 
Adriaen Broeckx aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 125 guldens en stelde 
nog 5 hoogen bij. 
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Aldus gedaan en publiekelijk verkocht deze 10 maart ter presentie van Adriaen Wouters en Peeter 
Heijlen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14          28 maart 1764 
 
Op heden 28 maart compareerde voor mij openbaar notaris Adriaen Laurijs inwoner van Oevel 
ter ene en Barbara Boeckx als gelaste van Petrus Martinus Soeten molenaar van Buel haar 
man ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier present de 
nabeschreven huur te accepteren van zeker perceel land, genaamd “ het binnenblock “ en “ de 
delle “ groot te samen twee bunders, gelegen tot Buel aan den huurder genoegzaam bekend, en 
dat voor een termijn van 12 jaren en mits daarvoor te leveren jaarlijks de kwantiteit van 9 veertelen 
koren met Mechelse maat, zo nochtans dat de verhuurder zoveel vitsel en dakroeden zal 
vermogen te kappen als hij tot onderhout van zijn huis tot Buel nodig zal hebben. 
 
Item zal de huurster alle jaren op haar kosten moeten naar de markt te doen vervoeren zes 
veertelen koren, hetzij naar Lier, Turnhout of Diest en jaarlijks nog moet leveren 1200 walmstroo. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Govaerts en Jan Torfs. 
 
Akte N° 15          24 mei 1764 
 
Op heden 24 mei compareerde voor mij openbaar notaris Peeter Van Olmen bejaarde jongeman 
zo voor zichzelf als zich voor zijn nabestaanden sterk makende voor Joannes Van Olmen zijn 
broer, welke comparant verklaarde te verhuren aan en ten behoeve van Petrus Martinus Soeten 
molenaar van Buel zeker perceel land gelegen tot Buel resort van Olen. Groot 5 zillen en genaamd 
“ den buelendries “ aan de verhuurder hiermede comparerende genoegzaam bekend en de huur 
accepterende voor een termijn van zes jaar en mits daarvoor jaarlijks te leveren de kwantiteit van 
zes veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van de 
ondergetekende schepenen van Olen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 16          16 juni 1764 
 
Op heden 16 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Helsen inwoner alhier ter ene, 
Gaspar De Backer inwoner van Noorderwijk ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde 
aan de tweede comparant alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker huis, 
schuur, stal en hof gestaan en met het binnenveld daaraan annex, groot te samen twee bunders, 
gestaan en gelegen tot Hesewijk onder Noorderwijk aan den huurder genoegzaam bekend, met 
alsnog een beemd groot 240 roeden gelegen onder Herentals op “ het steen “ en dat voor een 
termijn van zes jaar om en mits daarvoor jaarlijks te gelden en te betalen een som van 24 guldens 
voor voorlijf en insgelijks jaarlijkse korenpacht te leveren de kwantiteit van acht veertelen en een 
half in koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martin Laenen en 
Guilliam Schuermans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 17          27 juni 1764 
 
Op heden 27 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Dijmphna Van Lommel bijgestaan met 
Anthoon Govaerts haar man inwoners van Tongerlo, welke comparante verklaarde verkocht te 
hebben aan en ten behoeve van Adrianus Bulckens inwoner van Morkhoven hier mede 
comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker perceel land, groot een zille en 
genaamd “ het evene block “ gelegen tot Doffen. Palende oost Michiel Wouters erfgenamen, zuid 
zeker straatje, west Joseph Meir erfgenamen en noord Adriaen Bulckens koper, om en mits een 
som van 37 guldens en 10 stuivers courant geld. 
 
Mede comparerende Joseph Van Lommel vader der voornoemde Dijmphna Van Lommel welke 
comparant verklaarde te cederen en te transporteren ten behoeve des kopers alzulke touchte als 
hij op het verkocht perceel van erve heeft. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie 
van Jan Thoremans en Jan Torfs. 
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Akte N° 18          28 juni 1764 
 
Op heden 28 juni compareerde voor mij openbaar notaris Franciscus Milans en Catharina Van 
Asbroeck gehuwden en inwoners van Heist ten gehucht van Bruggeneijnde, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben uit handen van Jan Vervoort, Adriaen Van Den Bruel en Jan 
Verbist respectieve eedslieden des dorp en heerlijkheid van Hulshout en in die gemelde kwaliteit 
als provisors der fondatie der kapelanie van hetzelfde Hulshout een som van 75 guldens. 
 
Comparanten stelden voor speciale hypotheek zeker perceel land genaamd “ het bosch “ groot 
maar als een half bunder gelegen tot Bruggeneijnde onder Heijst, leenroerig onder het Leenhof 
van Heer Mangelschots. Palende oost zeker beemd straatje, zuid de erfgenamen Jan Vervoort, 
west Juffrouw … en noord Adriaen Vanden Eijnde. 
 
Welk kapitaal deel is makende van het kapitaal eertijds gelegateerd ten behoeve der Cappelanie 
voorschreven bij testamentaire dispositie van wijlen Petronelle Dirickx op de last dat de Heer 
kapelaan en zijn successeurs in bediening daarvoor gehouden en geobligeerd was alle jaren te 
celebreren drie gelezen missen, ene tot lafenis der ziel wijlen de voorzegde Petronella Dirickx en 
de andere tot lafenis der zielen van wijlen Jan Dirickx en Jennenken Van Dijck respectieve haar 
ouders. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Van Mensel en Adriaen 
Marien als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 19          14 juli 1764 
 
Op heden den 14de juli compareerde voor mij openbaar notaris en de getuigen nagenoemd, 
Guilliam Rochus en Adriaen De Wolf als gelasten van Maria Elisabeth Rochus weduwe van 
wijlen Jan De Wolf 22 en zich ook sterk makende ter ene voor Franciscus Boeckx inwoner van 
alhier, welke eerste comparanten verklaarden aan de tweede present en die de nabeschreven 
huur accepteerde, te verhuren zekere hofstede met de landen, weiden en hooiwas daaraan annex 
ten meeste dele gestaan en gelegen ten gehucht van Meeren onder Olen, zo en gelijk dezelfden 
op 17 december was verhuurd aan Peeter Helsen en aan de huurder genoegzaam bekend zo hij 
huurder verklaarde zonder nochtans in dezelfde huur re bevatten de kamer van het huis en den 
hof daaraan annex en dat voor een termijn van zes jaar. Om en mits te betalen en te leveren vijf en 
dertig guldens jaarlijks voor voorlijf en dertien veertelen koren voor korenpacht en bovendien 15 
pond boter. 
 
Volgen de verhuurvoorwaarden o.a. 
 

- De verhuurders reserveerden het hout alreeds staande en voortaan te wassen op zeker 
perceel land genaamd “ het rachters “ als mede ook staande op “ het bosken “. 

- Item zal den huurder alle jaren 3 roeden rus mogen slaan op zeker perceel genaamd “ 
den langenbempt “ en bovendien alsnog een roede op “ den mosbergh “. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Anthoon Helsen en Peeter Anthonis 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20          19 juli 1764 
 
Voorwaarden en condities waarop Petrus Martinus Soeten molder van Buel publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen al zijn koren ten velde staande onder Hulshout. 
 
1ste koop  op “ het schrans “ ingemijnd bij Jan Van Hout. 
2de koop  op “de sporrelanden “ ingemijnd bij Adriaen Vanden Bruel. 

 
22 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Martinus De Wolft x Elisabeth Rochus, nr. 763, pag. 156. 
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Verder verkocht op “ jan heijlen veldeken “, op “ den goorheuvel “, op “ den geert? “, op “ het 
drisken “, op “ het heijcken “, in “ het binnenvelt “, op “ den kerckenhof “ ... Totaal 14 kopen. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Vanden Bruel en 
Adriaen Nuijts en maar anderen als getuigen. 
 
Akte N° 21         3 september 1764 
 
Op heden 3 september compareerde voor mij openbaar notaris, Adrianus Van Den Bruel inwoner 
van Hulshout welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Peeter 
Marien hiermede comparerende en deze koop accepterende van zeker huis en stal met de ap- en 
dependentiën van dien gestaan en gelegen onder Hulshout, groot met den hof en het binnenveld 
te samen 125 roeden. Palende oost Peeter Marien, zuid den H. Geest van Hulshout, west de 
Heijstraat en noord “ de gemeente heijde “ om en mits de som van 165 guldens courant. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Van Mensel en Hendrick 
Schoonderwals als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22         21 september 1764 
 
Op heden 21 september compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Van Hove inwoner van 
Aarschot welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Joannes Vervoort schepen van 
Hulshout die hier mede compareerde en de nabeschreven koop accepterende van zeker perceel 
beemd groot 124 roeden en half volgens het meetboek der jurisdictie gelegen tot Hulshout in “ het 
doodtbroeck “. Palende oost Hendrick Lembrechts, zuid Cornelis van Calster, west de rivier de 
Nethe en noord de zogenaamde Laeck om en mits een som van 190 guldens courant geld. Vrij en 
onbelast behoudens subject te wezen aan zijne leenroerigheid onder het Leenhof van Jonker 
Blereau. Aldus gedaan en gapsseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel 
en Adriaen Van Dijck als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23         21 september 1764 
 
Op heden 21 september compareerde voor mij openbaar notaris J. B. Soeten, Adriaen De Peuter 
inwoner van Herenthout in kwaliteit als voogd der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen 
Peeter Verelst daar moeder af was Catharina Van Dijck met de autorisatie aan hem verleden bij 
den heer Schout en schepenen der Heerlijkheid Herenthout op datum van 17 september 
laatstleden ondertekent F. Fontijn secretaris, mitsgaders als gelaste van Peeter Van Den Acker 
volgens procuratie van datum 6 september laatstleden. Item Adriaen Van Dijck Adriaenssone 
welke comparanten verklaarden ieder voor de helft verkocht te hebben aan en ten behoeve van 
Peeter Weijns inwoner van Heijst hiermede comparerende en de nabeschreven koop 
accepterende van zeker perceel bos en beemd groot 180 roeden, gelegen onder Hulshout in “ het 
latereijnde “. Palende oost Jan Wittocx, zuid de Laecke, west de wederhelft bij deling bevallen aan 
Michiel Copmans en noord de weduwe Jan Heijns en is de voorzegde koop geschied om en mits 
een som van 200 guldens courant. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den bruel en Jan 
Verbist als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 24         24 september 1764 
 
Op heden 24 september compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Dijck inwoner van 
Oevel gehuwd met Elisabeth Van Hemel, welke comparant verklaarde bij deze verkocht te 
hebben aan en ten behoeve van Peeter Douwen hiermede comparerende en de nabeschreven 
koop accepterende van zeker perceel land waarvan de wederhelft competeerde aan Peeter 
Helsen, groot in het geheel een half bunder, gelegen tot Gelindel onder Westerlo. Palende in het 
geheel oost de erfgenamen wijlen Anthoon Douwen, zuid de abdij van Tongerlo, west Adriaen 
Gebruers en de erfgenamen wijlen Peeter Soeten en noord Elisabeth Vaan Aken, om en mits een 
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som van 38 guldens courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Wilm Meir en Marten Menten. 
 
Alzo de ondergetekende al over lang haar deel van de touchte in het voorstaande verkocht perceel 
om redenen haar moverende hebbende, had gecedeerd aan Elisabeth Van Hemel haar dochter 
zonder nochtans daarvan schriftelijke cessie gedaan te hebben, zo verklaarde zij bij deze de 
voorzegde cessie andermaal te herkennen en te vernieuwen als naar recht. Actum deze 18 
november 1764. Lucia Vissers. 
 
Akte N° 25         24 september 1764 
 
Op heden 24 september compareerde voor mij openbaar notaris, Christina Vermeerbergen jonge 
bejaarde dochter inwoonster van alhier, welke comparante verklaarde verkocht te hebben aan en 
ten behoeve van Peeter Douwen schepen van Westerlo hiermede comparerende en de 
nabeschreven koop accepterende van zeker perceel bos waarvan de andere helft competeerde 
aan de erfgenamen van wijlen Joannes Baptista Verheijen, groot in het geheel 350 roeden 
gelegen omtrent de Renderstraat onder Zoerle Westerlo. Palende oost Jacobus Heijlen, zuid de 
koper, west Henricus Henrotte en noord insgelijks den koper acceptant, om en mits de som van 95 
guldens courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verbist 
en Joannes Baptist Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 26         30 september 1764 
 
Voorwaarden en condities waarop Catharina Verborgt weduwe wijlen Hendericus Van De 
Weijer publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen alle klederen en lijnwaad ten 
lijve van haar voornoemde man zaliger gediend hebbende. Volgt een opsomming van de 
koopwaren met de vermelding van de kopers en hun onkosten. 
 
Ten dage der verkoop ontvangen der betaalde posten dertien guldens en drie stuivers degene bij 
de verkoopster is opgetrokken. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van Jan 
Laenen (schepen) en Jan Wouters. 
 
Akte N° 27         17 augustus 1764 
 
Voorwaarde en condities waarop Gommer De Raeij en Jacobus Daems als voogden der 
minderjarige wees achtergelaten bij wijlen Anna Maria Van Castel daar vader af leeft Peeter De 
Neef uit kracht van autorisatie aan hun verleden bij de schepenen des dorp en Heerlijkheid van 
Herenthout zullen verkopen enkele percelen land. 
 
1ste koop zeker perceel land genaamd “ het bosch “ gelegen op “ stercxkxeijnde “ onder Hulshout 
groot honderd dertig roeden. Palende oost Bavo Witvrouwen, zuid weduwe Lambert Vaes, west 
Adriaen Peeters en noord Adriaen Brusselaers. Op heden zeventien oktober 1764 heeft na 
langdurige afroeping de handslag ontvangen Joannes Vaes Lambertussone voor de som van drie 
en vijftig guldens courant geld en stelt daarop nog vier hoogen. Op dezelfde dag heeft Adriaen 
Hanegreefs nog gesteld vier verdieren. Vervolgens Joannes Vaes nog eens verhoogd met 3 
verdieren. Op dezelfde dag heeft Adriaen Hanegreefs dan nog eens gesteld vier hoogen of 
verdieren. Op 13 november 1764 de kaars ontstoken, is met het uitgaan der zelve koper gebleven 
Adriaen Hanegreefs. 
 
Tweede koop zeker perceel land “ het heijken “ genaamd insgelijks gelegen op “ het sterckx 
eijnde “ onder Hulshout groot 75 roeden. Palende oost Jan Van Den Beulck erfgenamen, zuid 
Andries Van Ishoven, west Jan Baptist Wuijts en noord Sebastiaen Peeters. Op heden 17 oktober 
1764 is na langdurige oproepen de handslag aanvaard door Joannes Baptista Gijsels voor de 
som van 54 guldens courant en stelde daarop nog 5 hoogen. 
 
Den ondergeschrevene verklaard bij deze af te staan alzulke touchte als dezelfde is hebbende op 
de twee voorstaande verkochte percelen zonder daaraan nog enig recht te hebben. Actum 17 
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augustus 1764 ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Jan Verbist als getuigen. Peeter De 
Neef. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Hulshout, ter presentie van Jan Verbiest en Adriaen 
Van Den Bruel en meer anderen als getuigen. 
 
Dezelfde dag heeft Jan Franciscus Vaes den voorstaande tweede koop verhoogd met vier 
verdieren. Op heden deze 13 november is voor de stadhouder en schepenen des markizaat van 
Westerlo de kaars van ’s heerenwege ontstoken en heeft Joannes Baptista Soeten de secretaris 
van Olen den voorstaande koop nog verhoogd met één hooge ten behoeve van Jan Baptist 
Gijsels en is met den uitgang der kaars zonder verdere verhogingen koper gebleven. 
 
Akte N° 28          18 oktober 1764 
 
Op heden 18 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Quaedens inwoner van 
Hulshout te kennen gevende hoe dat hij ingevolge de conditie van publieke verkoop deze heiden 
onder hetzelfde Hulshout op datum van 13 september 1763 gepasseerd voor mij notaris present 
de getuigen heeft gekocht voorzeker eerst een perceel heide, groot een half bunder wezende den 
16de koop bij de voorschreven conditie vervat. Palende oost het straatje naar “ de sporrelanden “, 
zuid de straat, west Adriaen Van Dijck en noord “ de sporrelanden “. 
 
Item een perceel heide groot 570 roeden wezende den 27ste koop. Palende oost Adriaen Haepers 
zuid de straat, west de Vaertstraet en noord “ de gemeijnte goorheijde “. Item en tot slot de helft 
van zeker perceel heide, groot voor de helft een half bunder waarvan Adriaen Haepers de 
wederhelft heeft, wezende den 28ste koop. Palende de helft oost de voorzegde wederhelft van 
Adriaen Haepers, zuid de straat, west den comparant en noord “ de gemeijnte goorheijde “. 
 
Verklarende den comparant over die zaak van de koopsommen die hij wel en degelijk aan de 
gemeente van Hulshout schuldig is een som van 248 guldens courant geld. Comparant stelde voor 
speciale hypotheek zijn huis, stal en schuur en den hof en binnenveld daaraan gestaan en gelegen 
aan de Plaets van Hulshout, groot 100 roeden. Palende oost Peeter Vluijmans en de weduwe 
Gregorius Folders, zuid Adriaen Van Den Bruel, west de erfgenamen van den heer drossaard 
Mangelschots en noord de Plaetse. Item en tot slot de voorschreven percelen van heiden hiervoor 
met hun grootte en aanpalenden verduidelijkt. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Vanden Bruel en Adriaen 
Haepers als getuigen. 
 
Akte N° 29          18 oktober 1764 
 

Op heden 18 oktober compareerde voor mij openbaar notaris Adriaen Haepers en Elisabeth 
Kerselaers gehuwden en inwoners van Hulshout te kennen gevende hoe dat zij ingevolge de 
conditie van publieke verkoop der heiden onder Hulshout op datum van 13 september 1763 
gekocht te hebben vooreerst een perceel heide groot een bunder, wezende den 8ste koop bij de 
voorzegde condities vervat. Palende oost Jan Feninckx, zuid “ de gemeent heijde “, west 
Franciscus Lambrechts en noord Jan Verbist. 
 
Item zeker perceel heide, groot een half bunder wezende den 28ste koop. Oost zij comparanten, 
zuid de straat, west Adriaen Quadens en noord “ de gemeente goorheijde “. Item en tot slot een 
perceel heide, groot een bunder wezende den 29ste koop. Oost de secretaris Soeten, zuid de 
straat, west zij comparanten en noord “ de gemeente goorheijde “. 
 
Comparanten stelden voor speciale hypotheek zeker huis en stal met den hof en binnenveld 
daaraan annex, gestaan en gelegen aan de Plaets van Hulshout, groot te samen zestig roeden, 
wezende zo leen als chijnsroerig onder zijne Excellentie den heer markies van Westerlo. Item en 
tot slot de voorzegde twee en half bunders heiden hiervoor verduidelijkt. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Adriaen Quadens. 
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Akte N° 30          28 oktober 1764 
 

Voorwaarden en condities volgens dewelke Peeter Smets en Peeter Govaerts als voogden van 
Joanna Wouters jonge bejaarde dochter publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te 
verkopen met permissie van den eerwaarde heer pastoor van alhier alle klederen en lijnwaad als 
andere meubilaire effecten gecompeteerd te hebben aan wijlen Adriaen Wouters. Volgt een lijst 
van goederen, met de kopers en hun onkosten. 
 
De contante penningen belopen 38 guldens 17 stuivers drie oorden waaraan afgetrokken één 
gulden elf stuivers, degene zijn opgetrokken bij Peeter Smets voogd ut inferius. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir, Guilliam Schuermans en meer 
anderen als getuigen. 
 
Akte N° 31          7 november 1764 
 
Op heden 7 november compareerde voor mij openbaar notaris Adrianus Van Dijck jongeman en 
Anna Van Dijck zijn zuster die weduwe is van wijlen Adriaen Van De Wouwer respectieve 
kinderen van wijlen Adriaen Van Dijck en Joanna Vluijmans gehuwden tijdens hun leven en 
inwoners van Hulshout, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege de 
respectieve regenten der fabriek van Hulshout een som van 200 guldens eens courant geld. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel land gelegen onder Hulshout genaamd “ de strepe “ 
groot drie zillen. Palende oost Juffr. De weduwe Sieur Putgeerts en Adriaen Douwen erfgenamen, 
zuid Egidius Hanegreefs, west de erfgenamen wijlen Franciscus Boeckx en noord Catharina Van 
Rooij. Item zeker perceel zowel land als bos ook gelegen tot Hulshout genaamd “ het heij  
eussels “ groot drie zillen. Palende oost de erfgenamen Peeter Boeckx en Peeter De …, zuid 
Peeter Van Passel, west de heer Van Tichel en noord de erfgenamen wijlen Franciscus Boeckx. 
 
Aldus gedaan binnen Hulshout, ter presentie van Andries Verborgt en Peeter Van Mensel. 
 
Akte N° 32          7 november 1764 
 
Op heden 7 november compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Andreas Verborghstadt 
en Anna Maria Spaepen gehuwden en inwoners van Zoerle Parwijs welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben van de respectieve regenten der kerk van Hulshout een som van 
250 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden tot pand zeker perceel land gelegen tot Schobbroeck onder Westerlo, groot 
298 roeden. Palende oost volgens het meetboek van aldaar Peeter Dils, zuid Anna Van Hout, west 
de erfgenamen Christiaen Van Beijlen en noord de erfgenamen Jan Bertels. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van de heer Domicianus Du Rieux en Jan Van Mensel. 
 
Akte N° 33         14 november 1764 
 
Op heden 14 november compareerde voor mij openbaar notaris, Gommer Fenninckx gehuwd 
met Maria Joris inwoners van Hulshout, welke comparant bekende schuldig te zijn aan en ten 
behoeve van de gemeentenaren van Hulshout over en ter zake van de onbetaalde koopsommen 
wegens de koop van twee percelen heiden bij hem ingekocht blijkens de condities van verkoop op 
13 september 1763, voor een som van 270 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor speciale hypotheek zeker zijn huis en stal met den hof en binnenveld 
daaraan gelegen, gestaan en gelegen tot Hulshout tussen de kerk en “ de torfvaerte “, groot een 
half bunder. Palende oost de erfgenamen van Anna Maria De Backer, zuid Maria Van Passel en 
west de H. Geest Tafel van Hulshout en noord de Gemeijnte straat of heide. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Cornelis Janssens en Guilliam Van Hout als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 34         17 november 1764 
 
Op heden 17 november compareerde voor mij openbaar notaris Adriaen Thoelen Janssone 
gehuwd met Elisabeth Van Dijck inwoners van Zoerle Westerlo welke comparant bekende 
ontvangen te hebben vanwege Egidius Bouwen bejaarde jongeman en tevens inwoner van 
Zoerle Westerlo, een som van 200 guldens courant. 
 
De rentgelder verbond zich tot onderhoud van hetgeen voorschreven zijn persoon en goederen, 
roerende en onroerende actiën en kredieten, present en toekomende mede onder belofte van altijd 
aanzocht wordende tussen heden en drie volgende jaren voor het voornoemde kapitaal en de te 
vervallen intresten goede sufficiënte hypotheken te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Zoerle Parwijs, ter presentie van Jan Baptist ’t Sijen en Sieur Cornelis Verberck als getuigen. 
 
Akte N° 35         17 november 1764 
 
Op heden 17 november compareerde voor mij openbaar notaris, Sebastiaen Nuijens gehuwd met 
Catharina Van Outsel inwoners van Zoerle Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te 
hebben vanwege Egidius Bouwen bejaarde jongeman insgelijks inwoner van Zoerle Westerlo een 
som van 300 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel land met het huis, schuur en stal daarop staande groot te 
samen een half bunder gestaan en gelegen omtrent “ de heijblomme “ onder Zoerle Westerlo. 
Palende oost Jan Steurs, zuid S’ Heere strate, west Jan Snijers en noord Henricus Henrotte. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Parwijs, ter presentie van Sieur Cornelis Verberckt en Jan 
Baptist ’t Sijen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Op 30 september 1776 heeft Joanna Bouwen weduwe Jan Cluijts behoorlijk bijgestaan en de 
voorstaande rente overgegeven en getransporteerd ten behoeve van den Derde Regel van den H. 
Franciscus binnen de stad Herentals als bleek bij biljet onder haar signature op datum 
voorschreven ten deze gezien en gelezen staande in pede van hetzelfde biljet als volgt. 
 
Ontvangen bij mij ondergetekende van den Derde Regel van Sint Franciscus binnen de stad 
Herentals uit handen van Sebastiaen Nuijens de som van driehonderd guldens courant geld in 
volle voldoening en afkwijting der voorstaande obligatie van gelijke som, mede 6 guldens 10 
stuivers voor 6 ½ maanden verachterde intrest, nu ten volle voldaan. Actum Herentals 9 januari 
1787, zegge 306 guldens 10 stuivers. Ondertekent P. Heijlen. 
 
Akte N° 36         17 november 1764 
 
Op heden 17 november compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptist Sijen gehuwd 
met Anna Peeters inwoners van Zoerle Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben 
van wege Egidius Bouwen ook inwoner van Zoerle Westerlo een som van 100 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand de helft van zeker perceel land waarvan de andere 
helft competeerde aan de rentgelders hun broer, groot in het geheel een bunder, gelegen tot 
Oosterwijk onder Tongerlo. Palende oost Joannes De Coster, zuid Jan Baptist …? erfgenamen, 
west de straat leidende van Voortkapel naar Noorderwijk en noord … (leeg). Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Zoerle Parwijs, ter presentie van Sieur Cornelis Verberck en Adriaen Thoelen 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 1          24 januari 1765 
 

Op heden 24 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes De Kinder inwoner der 
Heerlijkheid van Hulshout, welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege de 
respectieve regenten der kerk of fabriek van Hulshout, een som van 200 guldens courant. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand en speciale hypotheek zeker perceel land genaamd  
“ het binnenveld “ gelegen in Heultje onder Westerlo, groot een half bunder. Palende oost Andries 
Janssens, zuid de straat, west de erfgenamen Jan Peeters en noord de erfgenamen Peeter 
Peeters. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Schuermans en 
Joannes Thoremans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2          26 januari 1765 
 
Op heden 26 januari compareerden voor mij openbaar notaris, Hendrick Peeters inwoner van 
Grese onder den bijvang van Herentals benevens Anna Verbist zijn huisvrouw, welke 
comparanten bekenden ontvangen te hebben uit handen van Martinus Daems en Amandus Van 
Hout respectieve in kwaliteit van Hoofdman en Deken van de Sint Anthonius Gilde een som van 
100 guldens courant. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand zeker perceel land groot 200 roeden, genaamd “ de 
hoeve “ gelegen tot Doffen. Palende oost Jan Leijsen en anderen, zuid Hendrick Bellens, west 
Adriaen Lanen? erfgenamen en noord Heer Iven. Item zeker perceel land groot een half bunder 
gelegen op de vennen resort van Herentals genaamd “ het jan verhesen “. Palende oost de 
Herstraete, zuid Jan Heijns, west den Heer Van Thielen erfgenamen en noord Adriaen Wilms 
erfgenamen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Anthonis en Gommarus De 
Kepper als getuigen. 
 
Akte N° 3          1 februari 1765 
 

Op heden 1 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Daniel D’Joos 23 gehuwd met Maria 
Menten inwoners van Olen zich sterk makende voor de aggregatie en approbatie van zijn gemelde 
huisvrouw op pene van in te staan voor alle kosten, schaden en intresten uit den hoofde bij fout 
van dien te resulteren en die zullen moeten geschieden binnen de veertien dagen na deze, welke 
comparant bekende schuldig te zijn aan en ten behoeve van Catharina Blampaerts weduwe 
Adriaen Laenen een som van 198 guldens en 10 stuivers courant geld. 
 
Comparanten stelde voor deze rente tot pand en speciale hypotheek zeker perceel land, groot 
anderhalve zille genaamd “ de gestelen “ gelegen tot Boekel onder deze jurisdictie van Olen. 
Palende oost Adriaen Bellens, zuid Jan Van Eijnde, west Anna Verheijstraeten en noord den 
voorschreven Adriaen Bellens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Anthonis en Adriaen Janssens als getuigen hiertoe geroepen. 
 
De ondergetekende verklaarde bij deze het voorgaande te approberen en te lauderen en ter 
assistentie van haar man te ondertekenen. Actum deze 10 februari 1765, present Joannes Van 
Hove en Peeter Janssens als getuigen. Maria Menten. 
 
Akte N° 4          2 februari 1765 
 
Voorwaarde en condities waarop Joris Cluijts en Franciscus Proost respectievelijk in kwaliteit 
van wettelijke voogden der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Peeter Van Eijnde en 
Elisabeth Jacobs met naam Anna Maria Van Eijnde publiekelijk aan de meest biedende 
presenteerden te verkopen zeker perceel land eertijds weide, groot 180 roeden gelegen onder 

 
23 Olense gezinnen van 1594 tot 1800 Daniel Doos x Maria Menten, nr. 812, pag. 166. 
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Geel omtrent Meeren. Palende oost den heer Haverhens, zuid ... (leeg), west de erfgenamen 
Hendrick Goir en Anna Blerinckx en noord de straat leidende naar “ het broeck “. 
 
Op heden 2 februari heeft na langdurige oproepen van het voorschreven perceel den handslag 
aanvaard Martinus Bleirinckx voor de som van 70 guldens en stelde hierop nog 7 verdieren. Op 
heden 1 maart na prealabele autorisatie van de verkoop verleden bij de wethouders van Olen de 
kaars van s’heeren wege ontstoken zijnde is met den uitgang der zelfde Marten Blerinckx koper 
gebleven. Actum ter presentie van Wilm Meir en Peeter Janssens als getuigen. 
 
Akte N° 5          12 februari 1765 
 
Op heden 12 februari compareerde voor mij openbaar notaris Petrus Dirickx Mattheussone en 
Eva Van Rooij gehuwden en inwoners van Hulshout, welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben vanwege de respectieve Regenten der kerk en den H. Geest Tafel van Hulshout een 
som van 514 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand en speciale hypotheek zeker perceel land genaamd 
“ de strepe “ gelegen onder Hulshout op “ het sterckxeijnde “ aldaar, groot drie zillen. Palende 
oost Guilliam Vervoort, zuid de erfgenamen Adriaen Raes, west Peeter Peeters en noord Adriaen 
Van … Item zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld, ap- en dependentiën van dien, insgelijks 
gestaan en gelegen onder Hulshout op “ het sterckxeijnde “, groot een half bunder of meer. 
Palende oost de erfgenamen Adriaen Bosch en Franciscus Hermans, zuid Jan D., west zeker 
straatje en noord Lambertus Bordonckx en Jan Dirickx. Item zeker perceel land genaamd “ het put 
heijcken “ groot over het half bunder en ook gelegen onder Hulshout op “ het sterckxeijnde “. 
Palende oost den heer pastoor Kerselaers, zuid dezelfde heer, west zeker straatje en noord de 
erfgenamen Cornelis Brusseleirs. Item en tot slot zeker perceel land genaamd “ den moorbergh “ 
groot ander halve zille ook gelegen tot Hulshout op “ het sterckxeijnde “. Palende oost de 
erfgenamen Adriaen Bosch, zuid ’S Heerenstraete, west de erfgenamen Peeter Lemmens en 
noord Peeter Van Roij. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Sebastiaen Boeckx en Adriaen 
Boeckx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6          1 maart 1765 
 
Voorwaarden en condities waarop de gelijke erfgenamen ab intestato van wijlen Joannes Peeters 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen alle gronden van erven aan wijlen 
de voornoemde Joannes Peeters toebehoort hebbende. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... o.a. 
zullen de kopers de huur moeten gedogen aan Adriaen Maes te weten van het huis, hof weide en 
hooiwas tot half maart en van de landen tot half oogst respectievelijk van het jaar 1771 mits deze 
huur van tevoren behoorlijk opzeggende volgens de condities daarvan zijnde. 
 
Eerste koop zeker perceel heide gelegen in “ de gansekooij “ onder Olen, groot drie zillen. 
Palende oost Peeter Anthoins nomine uxoris, zuid ... (leeg), west Christiaen Bouwen en noord de 
erfgenamen Geeraert Bellens. Op 1 maart heeft van deze koop Henricus Meir den handslag 
aanvaard voor een hele schelling zonder het stellen van enige hoogen. 
 
Tweede koop zeker huis, stal en schuur en hof gestaan en gelegen tot Meeren onder Olen, groot 
20 roeden. Palende oost S’ Heerenstraet, zuid Peeter Martinus Leijsen, west en noord de 
erfgenamen Jan Verboven, leenroerig onder het Leenhof van den heer advocaat Paulij. De koper 
zal jaarlijks voor huur profiteren 15 guldens en gedogen de huur volgens conditie en ingevolge 
dezelfde te doen de nodige reparaties. Op heden 1 maart heeft Adriaen Maes de handslag van de 
voorstaande koop aanvaard voor de som van 180 guldens en stelde daarop 25 hoogen. Dezelfde 
dag heeft Peeter Anthonis de voorstaande koop verhoogd met zeven hoogen. Dezelfde dag heeft 
Adriaen Maes de koop nogmaals verhoogd met vijf hoogen. Op 28 maart de kaars van s’heeren 
wege ontstoken zijnde is met de uitgang der zelfde Adriaen Maes koper gebleven. 
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Derde koop zeker perceel land gelegen tot Meeren onder Olen, genaamd “ het begijnneblock “ 
groot 3 zillen, leenroerig onder het Leenhof van den advocaat Paulij. Palende oost Christiaen 
Bulckens, zuid de straat van Meeren naar Olen, west Adriaen Cluijts erfgenamen en Amand Van 
Hout en noord de loop. Op heden 1 maart heeft Joannes Baptista Heijlen den handslag 
aanvaarde van deze koop voor de som van 140 guldens en stelde daarop 14 hoogen. Op 28 maart 
de kaars van ’s heeren wege ontstoken zijnde is met den uitgang dezelfde koper gebleven. 
 
Vierde koop, zeker perceel lans gelegen tot Meeren onder Olen, genaamd “ het binneblock “ 
groot een bunder. Palende oost Peeter Martinus Leijsen, zuid Joannes Heijlen, west de 
erfgenamen Adriaen Peeters en noord Peeter Heijlen erfgenamen. Op heden 1 maart heeft Peeter 
Peeters president schepen van Oevel op al de voorgelezen condities en na langdurige oproepen 
den handslag aanvaard voor de som van 303 guldens en stelde daarop 10 hoogen. Dezelfde dag 
heeft Jan Heijlen de voorstaande koop verhoogd met twee hoogen. Op 28 maart de kaars 
ontstoken zijnde van s’heeren wege is met den uitgang der zelfde Jan Heijlen koper gebleven. 
 
Voor de vijfde koop zeker perceel land gelegen tot Meeren, genaamd “ smeestershof “ groot een 
half bunder. Palende oost de erfgenamen Jan Verboven, zuid Adriaen Peeters erfgenamen en 
Peeter Heijlen erfgenamen, west zeker straatje en noord S’ Heerenstraet. Belast met jaarlijks een 
cijns aan zijne Excellentie den heer graaf van Olen van 17 stuivers, twee oorden en drie mijten. Op 
heden 1 maart aanvaarde Peeter Verboven Janssone den handslag van deze koop voor de som 
van 301 gulden en stelde daarop 10 hoogen. Op 28 maart is dezelfde Peeter Verboven koper 
gebleven na de kaarsbranding, verklarende deze koop gedaan te hebben voor zijn moeder. 
 
Zesde koop zeker perceel weide gelegen onder Oevel genaamd “ de claverheijde “ groot 125 
roeden. Palende oost Michiel ’t Sijen, zuid Jan Helsen erfgenamen, west Jan Heijlen en noord den 
loop. Op heden 1 maart aanvaarde Michiel ’t Sijen den handslag van deze koop voor de som van 
73 guldens en stelde daarop acht hoogen. Op 28 maart is na de kaarsbranding Martinus ’t Sijen 
als voogd over Michiel ’t Sijen koper geworden. 
 
Zevende koop een perceel hooiwas gelegen onder Geel op “ den cauwert “ groot een zille. 
Palende oost den heer intendant Bosquet, zuid den loop, west Jan Heijlen en noord Peeter Van De 
Parre cum suis. Adriaen Bellens aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 80 
guldens en stelde daarop 5 hoogen. Op 28 maart is na de kaarsbranding dezelfde Adriaen 
Bellens koper gebleven. 
 
Achtste koop zeker perceel hooiwas ten dele uitgemoerd gelegen onder Geel, groot in het geheel 
75 roeden. Palende oost en zuid Jan Hermans erfgenamen, west Peeter Van Linden en noord 
Hendrick Vertommen. Op heden 1 maart aanvaarde Guilliam Peeters den handslag van deze 
koop voor de som van 57 guldens en stelde daarop nog twee hoogen. De ondergetekende 
erfgenamen van Jan Peeters lauderen en approberen persoonlijk al de voorstaande kopen op 
heden deze 1ste maart 1765. Jan Heijlen, Peeter Hufkens, Jan Van Lommel, Guilielmus 
Heijlen, Peeter Cluijts, Joannes Tooremans, Adriaen Bellens, ... en Joseph Van Lommel. 
 
Op heden 15 maart 1765 compareerde op het kantoor van mij notaris J. B. Soeten, Joannes 
Heijlen degene op de voorstaande 8ste koop boven de koopsom en de verdieren, mitsgaders op 
last van in ieder bod de dorpslasten te moeten betalen drie oorden een negenmanneke, heeft 
verhoogd met één hooge voor en in de naam van de gelijke erfgenamen van wijlen Jan Peeters. 
Op 16 april deze 8ste koop andermaal opgeroepen zijnde op last dat de koper de verkoper ten volle 
moet ontlasten en al de dorpslasten die nu en voortaan zullen worden gemaand op zich moeten 
nemen, nochtans dat de koper in zijn geheel gelaten ingeval de koper de 7de koop de lasten van dit 
perceel moet betalen en heeft Guilliam Heijlen tot Meeren hiervan den handslag aanvaard voor 
de som van 35 guldens en stelde de koper geen hoogen. Op 17 april is na de kaarsbranding de 
voornoemde Guilliam Heijlen koper gebleven. 
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Akte N° 7          2 maart 1765 
 
Op heden 2 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Blerinckx inwoner van Olen 
welke comparant verklaarde schuldig te zijn aan en ten behoeve van Anna Maria Van Eijnde 
minderjarige dochter achtergelaten wijlen Peeter Van Eijnde en Elisabeth Jacobs over en ter 
zake der koopsom van zeker perceel land eertijds weide bij Joris Cluijts en Franciscus Proost 
als wettelijke voogden der voorschreven wees met autorisatie van de wethouders van Olen aan 
den comparant als geweest zijnde de meestbiedende tijdens de publieke verkoop, verkocht bij 
condities voor mij notaris gepasseerd op 2 februari laatstleden, een som van 75 guldens courant 
geld. 
 
Comparant stelde voor dit kapitaal tot pand het gemelde perceel land bij de voorschreven voogden 
der wees gekocht, groot 100 roeden gelegen tot Geel omtrent Meeren. Item en tot slot en perceel 
beemd insgelijks gelegen onder Geel, groot een bunder. Palende oost Jan Sprengers kinderen, 
west de erfgenamen Adriaen Laenen en noord “ het gemijn broeck “ genaamd “ den mosbergh “ 
en zuid Peeter Verachtert. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes 
Laenen en Peeter Janssens respectieve schepenen des dorp en graafschap van Olen. 
 
In de marge: Ontvangen bij den ondergetekende vanwege Martinus Bleirinckx de som van 

75 guldens courant boven de verschenen intrest in voldoening van het 
nevenstaande kapitaal, alzo komt te cesseren in de cassatie. Actum 1 februari 
1769. 

 
Akten N° 8 en 9         16 maart 1765 
 
Op heden 16 maart compareerde voor mij openbaar notaris Petrus Verbiest inwoner van Zoerle 
en oud schepen des land en markizaat van Westerlo, welke comparant verklaarde verkocht te 
hebben op aggregatie van Elisabeth Van Peldt zijn huisvrouw, aan en ten behoeve van Petrus 
Struijf molenaar tot Herentals hier mede comparerende en de nabeschreven koop accepterende 
van zeker perceel land gelegen onder de jurisdictie van Herentals in de zogenaamde “ cauw 
laecke “ groot omtrent 133 roeden genaamd “ het haerenboschken “. Palende oost en zuid zeker 
straatje, west en noord de erfgenamen Wilm Verheijen, om en mits de som van 125 guldens 
courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Anthoon Helsen en 
Joannes Baptista Peeters. 
 
Akte N° 10          26 maart 1765 
 
Op heden 26 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Elisabeth Vermeerbergen 
bijgestaan met Anthoon Helsen haar man ter ene en Peeter Van Elsen gehuwd met Dimphna 
Cuijpers ter tweede zijde.  
 
Welke comparanten verklaarden bij mangeling en permutatie te cederen en te transporteren aan 
en ten behoeve van den tweede comparant die de nabeschreven gronden accepteerde, te weten 
zeker perceel land gelegen tot Schaatsbergen onder Olen, genaamd “ de groote reijte “ groot een 
half bunder. Palende oost de begijn Verluijten, zuid de erfgenamen Jan Baptist Wuijts, west zeker 
straatje en noord den heer Raedt Bosquet. Item zeker perceel land gelegen als voor en genaamd  
“ de cleijn rijdt “ groot ander halve zille. Palende oost zeker straatje, zuid de erfgenamen Niclaes 
Hermans, west Joris Cluijts en noord den heer intendant Bosquet. Item en tot slot zeker perceel 
land gelegen tot Schaatsbergen in “ den honinck “ onder Olen, groot een derdel. Palende oost de 
straat, zuid zeker klein straatje, west Michiel Wilms en Catharina Bogaerts en noord Adriaen 
Veckemans.  
 
Voor welke voornoemde percelen den tweede comparant bij permutatie aan de eerste comparant 
transporteerde zeker perceel land gelegen tot Kerckhoven onder Olen, genaamd “ het kauwert “ 
groot drie zillen. Palende oost Adriaen Heijlen zuid den notaris Oniaerts, west de straat en noord 
den heer pastoor alhier. Item en tot slot zeker perceel bos, genaamd “ coutermans block “ 
gelegen onder Olen, groot anderhalve zille. Palende oost Hendrick De Backer, zuid de erfgenamen 
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Jan Baptist Peeters, west den voetpad naar Herentals en noord de erfgenamen van Adriaen 
Moons. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptista Raeijmaeckers en 
Andries Govaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
P.S. den eerste comparant verklaarde en begeerde dat de goederen ten deze gecedeerd 
door de tweede comparant zullen hebben dezelfde natuur gelijk haar paterneel en materneel 
erfgoed in consideratie dat haar gecedeerde goederen aan den tweede comparant waren van 
dezelfde categorie tot meer vastigheid verklaarde Anthoon Helsen haar man zich sterk makende 
en te responderen dat dezelfde goederen na de dood van den eerste comparante de gemelde 
natuur zullen hebben en behouden onder belofte ingeval van haar erfgenamen daarover kosteloos 
en schadeloos te zullen indemneren. 
 
Akte N° 11          30 maart 1765 
 
Voorwaarden en condities waarop Peeter Michiels en Catharina Marmans gehuwden en 
inwoners van Veerle aan de meestbiedenden presenteerden te verkopen hetzij in één koop of 
twee kopen de volgende twee perceeltjes land. 
 
Den eerste koop zeker perceel land gelegen tot Doffen onder Olen, groot een half bunder en 
genaamd “ het marmans “. Palende oost de erfgenamen Jan Bellens, zuid Peeter Verboven, west 
“ den gereijssen aert “ (Gerheijden aard) en noord Marten Willems. Op heden 30 maart 
aanvaarde Peeter Heijlen den handslag van deze koop voor de som van 149 guldens en stelde 
daarop 8 hoogen. Op 9 april compareerde Peeter Van Dijck en stelde op deze koop nog 6 
verdieren bij en stelde naderhand nogmaals 2 hoogen bij. Op 18 april compareerde Peeter Torfs 
die de voorgaande koop verhoogde met één hooge, ter presentie van Wilm Meir en Jan Laenen 
als getuigen. 
 
Den tweede koop bestond in een perceel land gelegen in “ de gestelen “ groot anderhalve zille. 
Palende oost Guilliam Heijlen, zuid de erfgenamen Peeter Van Beijlen, west de kinderen van Jan 
Verboven en noord Jan Molenberghs. Op heden 30 maart aanvaarde Merten Wouters den 
handslag van deze koop voor de som van 70 guldens en stelde hierop drie hoogen. Dezelfde dag 
stelde Peeter Verboven boven deze koopsom nog drie hoogen bij. Op 9 april heeft Peeter Van 
Dijck Mertenssone den voorstaande koop verhoogd met acht verdieren of hoogen en stelde 
naderhand dezelfde nog twee hoogen bij. Op 18 april compareerde voor mij notaris Peeter Torfs 
die de voorzegde koop nog verhoogde met één hooge. Jan Laenen was getuige. Op 18 april is na 
de kaarsbranding is Peeter Van Dijck zonder enige verhoging koper gebleven. 
 
Derde koop zeker perceel hooiwas gelegen op “ den langenbempt “ omtrent “ het lichterst 
schoers “, groot een half bunder. Op 30 maart heeft Jan Bellens den handslag van deze koop 
aanvaard voor de som van 21 guldens en stelde daarop nog vijf hoogen of verdieren. Op 18 april is 
na de kaarsbranding koopster gebleven Catharina Bellens weduwe van wijlen Peeter Bellens. 
 
Akte N° 12          4 mei 1765 
 

Voorwaarden en condities waarop Jan Baptist Mattheijs, Elisabeth Mattheijs bijgestaan met 
Adriaen Hoefkens haar man, Catharina Mattheijs bijgestaan met Joseph Van Dijck haar man. 
Item en tot slot Jan Baptist Mattheijs zich sterk makende voor Anna Maria Matthijs zijn zuster 
aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de nabeschreven gronden van erven, op 
aggregatie van Gommer De Kepper als mede erfgenaam. 
 
Eerste koop zeker perceel land, groot een half bunder genaamd “ het lanck heutien “ gelegen tot 
Olen omtrent de Plaetse. Palende oost Jan Van Dijck, zuid Peeter Heijlen erfgenamen, west Jan 
Meir en Peeter De Smit en noord de Mevrouw van Westmeerbeek. Op 4 mei aanvaarde Adriaen 
Bellens den handslag van deze voorstaande koop voor de som van 150 guldens en stelde daarop 
nog 8 hoogen. Op 30 mei is na de kaarsbranding dezelfde Adriaen Bellens koper gebleven. 
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Tweede koop zeker perceel land groot drie zillen genaamd “ den keinendries “ gelegen tot Olen 
omtrent de Plaetse. Palende oost Michiel Wilms, zuid Dimpna Verbist, west de straat leidende van 
de Plaetse naar “ de weve “ en noord Jan Verheijen. Op 4 mei aanvaarde Adriaen Bellens den 
handslag van deze tweede koop voor de som van 350 guldens en stelde daarop 20 hoogen of 
verdieren. Op 6 mei compareerde voor mij notaris Adrianus Heijlen en stelde op deze koop nog 
zes hoogen bij. Op 30 mei na de kaarsbranding is dezelfde Adrianus Heijlen koper gebleven. 
 
Derde koop een perceel hooiwas gelegen in het Geels gebroeckt, groot een half bunder genaamd 
“ den kiewits dijck “. Palende oost “ den kiewitsdijck “, zuid en H. Geest van Olen, west Peeter 
Van Gelder en noord Peeter Van Roosbroeck. Op heden 4 mei aanvaarde Joannes Heijlen den 
handslag van deze koop voor de som van 44 guldens en stelde hierop nog vijf hoogen. Op 5 mei 
compareerde voor mij notaris Adriaen Heijlen en stelde op deze koop nog drie verdieren bij. Op 
heden 21 mei compareerde voor mij notaris Geeraert Laureijs en verhoogde deze koop met tien 
verdieren. Dezelfde dag verhoogde Casper Wuijts deze koop met twee verdieren. Op 27 mei 
compareerde Adriaen Laureijs en verhoogde deze koopsom met 4 verdieren. 
 
Vierde koop zeker perceel weide als land gelegen onder Olen, groot een zille. Palende oost de 
erfgenamen Marten Cluijts, zuid dezelfde, west Jan ’t Sijen en noord Adriaen Veckemans. Op 4 
mei aanvaarde Jan Baptist Matthijs den handslag van deze koop voor de som van 9 guldens en 
stelde daarop nog 2 hoogen. Op 30 mei na de kaarsbranding dezelfde Jan Baptist Matthijs koper 
gebleven zonder enige verhoging. 
 
Vijfde koop zeker perceel weide als heide, genaamd “ de achterste drij vennen “ groot te samen 
omtrent de drie zillen. Palende oost zeker straatje, zuid Peeter Verbist, west Wilm Meir en noord 
Peeter Smets. Op 4 mei aanvaarde Joannes Baptist Matthijs den handslag van deze koop voor 
de som van 17 guldens en stelde daarop nog twee hoogen. Op 30 mei is na de kaarsbranding 
dezelfde koper gebleven zonder verdere verhoging. 
 
Zesde koop zeker perceel schadde heide gelegen onder Geel groot omtrent 50 roeden omtrent  
“ den mosbergh “. Op 4 mei aanvaarde Jan Baptist Matthijs den handslag van deze koop voor 
de som van 8 stuivers en stelde daar geen hoogen op. Op 30 mei is dezelfde Jan Baptist na de 
kaarsbranding koper gebleven voor 8 stuivers. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht, ter presentie van Peeter Deckers en Guilliam Schuermans 
en meer anderen als getuigen. 
 
Adriaen Lemmens heeft op 27 mei verdeeld 150 elzen mutsaards gestaan omtrent “ den 
mommaert “ aan Maria Catharina Van Hove. 
 
Akte N° 13          6 mei 1765 
 

Voorwaarden en condities waarop den eerwaarde heer Anthonius Wijnants kapelaan der 
parochie van Hulshout publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen al de 
meubilaire effecten aan hem heer competerende. Volgt een (indrukwekkende) lijst van goederen 
met vermelding van de kopers en hun onkosten. 
 
De contante penningen belopen te samen ten dage der verkoop de som van 119 guldens 18 
stuivers degene die bij den heer verkoper werden ontvangen. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht ter presentie van Joannes Vervoort schepen van Hulshout en Diel Van Put en meer 
andere getuigen. 
 
Akte N° 14          30 mei 1765 
 
Op heden 30 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Juffrouw Maria Cools begijntje op het 
begijnhof van Turnhout welke comparante verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve 
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van Joannes Vande Weijer 24 en Beatrix Huijgen gehuwden en inwoners van Olen hier mede 
comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker perceel land genaamd “ het 
rachters “ gelegen tot Buel onder Olen, groot 350 roeden. Palende oost het zogenaamde 
Rachtersstraatje, zuid de erfgenamen Jan Daems, west de erfgenamen wijlen Adriaen Laenen en 
noord de erfgenamen wijlen Michiel Veckemans en Jan Blampaerts, om en mits een som van 300 
guldens courant. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Janssens en Joannes Laenen 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 15          2 juni 1765 
 
In den naeme der alderheilighste drijvuldigheijdt amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 2 juni voor mij openbaar notaris compareerde in propere 
personen den eerzame Joannes Baptista Van Hout 25 en Maria Catharina Verborgt gehuwden 
en inwoners van Doffen onder Olen aan mij notaris van over lang zeer wel bekend, den eerste 
comparant ziek te bedde liggende en de tweede comparante gezond van lichaam, beiden hun 
verstand wel machtig welke comparanten uit eigen en vrije wil hierbij ordonneren hun testament. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een redelijke 
uitvaart naar staat en conditie en dat er onmiddellijk na ieders overlijden tot lafenis 
hunner zielen zouden gecelebreerd worden zes missen van requiem. 
 

- Dispositie van al hun haafelijke goederen en meubilaire effecten maakten den eerst 
stervende aan de langstlevende, gereserveerd de ongegoede gronden van erven, 
ingeval van geen kinderen en ingeval van kind of kinderen van hun lijve te procureren, 
geven en laten zij testateurs daarvan aan hetzelfde of dezelfde een derde maar als 
enkel de legitieme hun bij recht competerende. 
 

- Dispositie van zijn onroerende goederen en gronden van erven alreeds op hem 
verstorven en te versterven van al hetzelfde geeft en laat hij de touchte aan de 
testatrice zijn huisvrouw gedurende haar leven en ingeval van kind of kinderen zo geeft 
en maakt hij den eigendom van al hetzelfde aan zijn drie zuster hoofdelijk gelijk en bij 
dood van iemand van hun aan hun kinderen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen het graafschap van Olen, ten woonhuis der testateurs, ter 
presentie van Adriaen Bellens Janssone en Joannes Bellens Peeterssone beide inwoners van 
alhier. De testateur verklaarde niet te kunnen tekenen ter zake van zijn ziekte. 
 
Akte N° 16          12 juni 1765 
 

Voorwaarden en condities waarop de heer Bosquet als rentmeester van zijne Excellentie den 
hoogwaardige heer markies van Westerlo (ten deze bij authentieke kopie getoond) publiekelijk aan 
de meestbiedende presenteerde te verkopen en in cijns uit te geven de navolgende percelen van 
heiden gelegen onder Hulshout. 
 
Eerste koop. Een perceel land bij de kaart vervat, groot 405 roeden. Palende oost de erfgenamen 
Jan Bosch en de straat, zuid Peeter Lemmens, Peeter Peeters en Bavo Witvrouwen, west de 
erfgenamen Adriaen Van Roij en noord de straat. Ingemijnd bij Peeter Witvrouwen als voogd der 
kinderen achtergelaten bij Maria Catharina Vereijcken daar vader af leeft Bavo Witvrouwen voor 
de som van 13 guldens (12 juni 1765). 
 

 
24 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Henricus Van De Weyer x B. Huijgens, nr. 2404, pag. 481. 
25 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes B.Van Hout x Catharina Verborgt, nr. 2647, pag. 527. 
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Tweede koop. zeker perceel heide getekend bij zeker project van kaart met de letter A, groot 607 
roeden. Palende noord de straat leidende van Hulshout dorp door de heiden naar “ het eijnde “, 
oost zeker straatje, zuid Jan Baptist Gijsels, Franciscus Van Asbroeck en anderen en west de 
weduwe Lembert Vaes. Ingemijnd bij Joannes Bapt. Soeten secr. van Hulshout Olen voor de som 
van 10 guldens en 10 stuivers. 
 
Derde koop. zeker perceel heide, groot 467 roeden gelegen op het einde der “ neerheijde “. 
Palende oost zekere straat onder Hulshout die tot de palen van Heultje komen, zuid de straat 
naast de huizen, west den volgende koop en noord de heer Markies.  
 
Vierde koop zeker perceel heide, groot 414 roeden gelegen op het einde der “ neerheijde “. Oost 
het perceel bij den derde koop vervat, zuid de straat naast de huizen, west en vijfden koop en zijne 
Excellentie en noord insgelijks zijn Excellentie, bij het project van de kaart met de letters A. C. 
 
Vijfde koop zeker perceel heide, groot 419 roeden gelegen omtrent het einde der “neerheijde “. 
Oost den vierden koop, zuid Guilliam De Coster erfgenamen Cornelis Brusseleirs en Adriaen Van 
Roij, west en noord zijne Excelentie den heer Markies. De koper moet hierover een weg gedogen, 
zowel te voet, met de kar en paard met hoornbeesten als anderszins getekend bij het project van 
de landkaart met de letters G. 
 
Den 3de, 4de en 5de koop zijn te samen verkocht aan Guilliam De Ceuster voor de som van 21 
guldens courant. 

 
Zesde koop Bestaande in 4 percelen heide en getekend bij een project van landkaart met de 
letters O. P. Q en OO, groot te samen 1438 roeden. Palende in het geheel oost zeker schranske 
en een straat naar “ het gooreijnde “, zuid de straat lopende van het Hulshouts dorp langs de 
heiden naar “ het eijnde “, west de straat lopende naar “ de goorheijde “ en noord de gracht 
scheidende “ de goorheijde van “ de neerheijde “. Joannes Franciscus Faes, bejaarde 
jongeman aanvaarde hiervan den handslag voor de som van 31 guldens en 10 stuivers. 
 
Zevende koop zeker perceel land getekent bij het project van landkaart daarvan zijnde met de 
letter W. groot 490 roeden gelegen op “ de neerheijde “ onder Hulshout. Palende oost zeker 
straatje leidende naar “ de goorheijde “, zuid zijne Excellentie, west Adriaen Janssens en noord 
de gracht scheidende “ de goorheijde “ van “ de neerheijde “. Dezelfde dag stelde Diel Vervoort 
voor de som van 10 guldens en 10 stuivers te betalen eerstkomende Bamis. Alzo Diel Vervoort is 
komen te overlijden zonder de koopsom van het voorstaande perceel heide betaald te hebben, zo 
verklaarde de ondergetekende weduwe van dezelfde de betaling niet machtig zijnde en hetzelfde 
perceel wederom aan den Heer overlaat op 22 november 1765. Maria Robrechts. 
 
Achtste koop bestaande in zes percelen heiden, respectief aan elkaar gelegen op “ de neer 
heijde “ onder Hulshout, getekend bij dit project der landkaart met de letters H.J.K.L.M. en N. groot 
te samen zes bunders en zeventien roeden Herentalse landmaten. Palende oost zeker straatje 
lopende van het Sint Anna kapelleke naar “ de goorheijde “, zuid de straat langs de heiden, west 
den heer secretaris Soeten en Adriaen Peeters en noord “ de goorheijde “ … sijnde seer leegh 
van grondt ende jaerlijckx inonderende en vereijschende de veele costen om te prevenieren d’ 
inondatien redene waeromme dezelve parcheelen sijn vercocht vrij en exempt van het recht van 
den derden boom … Dezelfde dag aanvaarde Joannes Baptista Soeten secr. van Olen deze zes 
percelen voor de som van 63 guldens courant geld. 
 
Negende koop zeker perceel heide groot volgend het project der kaart 400 roeden en getekend 
met de letter B. zeker straatje leidende naar “ de goorheijde “, zuid de Langestraete van het dorp 
naar “ de eijnde ” langst de heiden en noord J. B. Soeten en is ingemijnd bij J. B. Soeten voor de 
som van 8 guldens courant geld. 
 
Tiende koop zeker perceel heide groot 462 ½ roeden getekend bij het gemelde project van 
landkaart met de letter B, (E.?). Palende oost de straat naar “ de goorheijde “, zuid Jan Vaes en 
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de erfgenamen Cornelis Brusseleirs, west Jan Ridts en noord de Langestraete van het dorp naar  
“ het eijnde “ door de heiden. Is ingemijnd bij Adriaen Vervoort voor de som van 6 guldens. 
 
Elfde koop zeker perceel heide, groot 432 roeden getekent bij het gemeld project met de letter F. 
Palende oost Guilliam De Ceuster, zuid de weduwe Raes, west de straat naar “ het goor “ en 
noord de Lange straete lopende door de heiden van “ d’ eijnde “ naar het dorp. Op conditie dat de 
schuur ten eeuwige dage competerende aan de weduwe Raes zal daar mogen blijven staan ten 
ware zijne Excellentie principaal anders ordonneerde. Dezelfde dag aanvaarde Joannes Vanden 
Broeck deze koop voor de som van 10 guldens en 10 stuivers. 
 
Twaalfde koop zeker perceel heide groot 558 roeden, getekend bij het gemelde project van 
landkaart met de letter X. Palende oost den secr. Soeten, zuid de gemelde Lange straete, west de 
straat naar “ het goor “ en noord “ de goorheijde “. Is ingemijnd bij de secr. Soeten voor 9 
guldens. Overgezet aan Franciscus De Ceuster op 3 maart 1796, memorie. 
 
Dertiende koop zeker perceel heide groot 397 roeden getekend bij het gemelde project van 
landkaart met de letter Z. Palende oost J. B. Soeten secr. van Olen, zuid de Langestraete, west 
den secr. Soeten en noord “ de goorgheijde “. Is ingemijnd bij den secr. Soeten voor 9 guldens. 
 
Veertiende koop zeker perceel heide groot 388 roeden, getekend bij het gemelde project van kaart 
met de letter A.A. Palende zuid de Langestraete, oost J. B. Soeten secr., west den voorschreven 
sec. en noord “ de goorheijde “. Is ingemijnd bij den secr. Soeten voor 9 guldens. 
 
Vijftiende koop. Zeker perceel heide groot 378 roeden getekent bij het gemelde project op de kaart 
met de letters A.B. Palende oost Guilliam De Ceuster, zuid de Langestraete, west den secr. 
Soeten en noord “ de goorheijde “. Ingemijnd bij den secr. Soeten voor 8 guldens. Van den 
nevenstaande koop is omtrent een dagmaal gecedeerd aan Jan Verhaert op 3 maart 1796 en 
daarbij het perceel door den secr. Soeten bij koop verkregen op 10 juli 1767. 
 
Zestiende koop. bestaande in 4 percelen aan elkaar gelegen, te samen 3 bunders, drie zillen 
en 38 ½ roeden, getekend bij het project van landkaart met de letter D. R. en T. Palende oost den 
secr. Soeten en het perceel heide onder de letter B., zuid de Langestraete leidende door de heiden 
naar het dorp van Hulshout en Jan Vanden Broeck, west de straat leidende naar “ het goor “ en 
noord “ de goorheijde “. Jan Ridts en Adriaen Janssens aanvaarden deze koop te weten Jan 
Ridts voor zes zillen en Adriaen Janssens voor de rest voor de som van 31 guldens en zes 
stuivers. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Hulshout, ter presentie van Jan Vervoort en Diel Van 
Put en meer anderen als getuigen. Volgt nog Franse tekst i.v.m. kwitanties aan heer Bosquet. 
 
Inliggende akte: 
 
13 februari 1765. Maria Theresia bij de gratie Gods Rooms keizerin koningin van Bohemen … etc. 
Al degene die deze tegenwoordige brieven zullen zien of horen lezen salut, doen te weten dat wij 
hebben ontvangen de supplicatie van den graaf van Merode markies van Westerlo graafschap van 
Olen en de Heerlijkheid Herselt en Hulshout, was bezittende een merkelijke kwantiteit bunders 
heiden waarbij indertijd niet of immers zeer weinig was profiterende ... mits dezelfde applicerende 
ten behoeve van het geordonneert fideicommis insgelijks hiervoor geroerd, welke verkoop ten 
einde op den last en in de voegen en manieren is te geschieden. Gegeven binnen onze stad 
Brussel onder onze grote zegel dezen 13 de februari in het jaar ons Heer 1765. 
 
Akte N° 17          3 juli 1765 
 
Op heden 3 juli 1765 compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Dockx Gommerssone 
inwoner van Hulshout, welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege de regenten der 
kerk van Hulshout een som van 250 guldens courant geld. 
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Comparant stelde voor deze rente en kapitaal speciaal tot pand zeker perceel bos als beemd, 
groot 180 roeden, gelegen onder Hulshout in “ het latereijnde “. Palende oost Jan Wittockx, zuid 
de Laecke, west Michiel Copmans en noord de erfgenamen Jan Heijns. Item zeker perceel land 
gelegen in “ de wishaegen “ groot 250 roeden. Palende oost zijn eigendom, zuid Peeter Dewegh 
west de erfgenamen Jan Weijns en noord de erfgenamen Peeter Bosch. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Bogaerts en Joannes 
Lembrechts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 18          18 juli 1765 
 
Op heden 18 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Elisabeth Veckemans weduwe wijlen 
Sebastiaen Van Gansen bijgestaan met Mr. Marcus Van Gansen haar zwager (notaris) en Anna 
Catharina Veckemans bijgestaan met Martinus Heijlen koster te Oevel haar man. Item Joanna 
Maria Veckemans jong bejaarde dochter en bijgestaan met Martinus Menten haar gewezen 
voogd, welke comparanten verklaarden onderling niet langer in gemeenschap te willen blijven van 
de goederen als op hun uit den hoofde van Michiel Veckemans en Anna Caers hun respectieve 
ouders verstorven, maar daarvan te willen scheiden en te delen in drie egale kavels. 
 
Aan de eerste kavel toegelegd, eerst zeker perceel zowel land als weide genaamd “ den mortel “ 
groot een half bunder gelegen in de zogenaamde “ haege “ onder Geel. Palende oost Jan ’t Sijen, 
zuid Peeter Van Linden, west de straat leidende naar “ de haege “ en noord de erfgenamen 
Adriaen Van Castel. Item zeker perceel land genaamd “ de houwe “ groot een zille gelegen onder 
Geel bij Meeren. Palende oost de straat leidende naar “ de haege “, zuid Jan ’t Sijen, west Joris 
Cluijts en noord Michiel Van Dornick. Item zeker perceel land genaamd “ het block “ actueel met  
‘ eckelen ‘ bezaaid groot een zille en gelegen tot Buel. Palende oost zeker straatje, zuid Hendrick 
Cools erfgenamen, west Jan Blampaerts erfgenamen en noord de straat van Buul naar Meeren. 
Item zeker perceel kwebbe, gelegen onder Geel in “ de ketelbunders “ groot een zille. 
 
Aan den tweede kavel toegelegd, eerst zeker perceel beemd genaamd “ den poesbempt “ groot 
anderhalve zille gelegen onder Olen bij “ den poesdijck “. Oost “ den meerderen bempt “, zuid 
Jan Bellens erfgenamen, west de straat en noord Marten Daems met anderen. Item zeker perceel 
land genaamd “ het heijblock “ gelegen onder Olen bij Heusewijck, groot anderhalve zille. 
Palende oost Hendrick De Backer, zuid de erfgenamen Marten Mathijs, west de Beneficianten van 
Herentals en noord Anthoon Helsen. Item en tot slot zeker perceel beemd, groot een derdel 
gelegen tot Gelindel onder Westerlo. Palende oost de straat leidende van Gelindel naar “ de 
heijblom “, zuid Jacobus Heijlen, west Geeraert en Adriaen Verbiest en noord de Wimpe. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd, eerst zeker perceel land “ de postelen “ genaamd groot twee 
en een halve zille gelegen onder Olen tot Doffen. Palende oost de Duijtschestraete, zuid Joannes 
Verluijten, west de erfgenamen Hendrick Verbiest en noord … (leeg). Item zeker perceel zowel 
land als schaarbos gelegen zo men meende onder Westerlo bij Oosterwijck genaamd “ den 
cruijswegh “ groot anderhalve zille. Palende oost en zuid de straat en noord de erfgenamen 
Hendrick Bellens. Item en tot slot zeker perceel kwebbe groot een half derdel genaamd “ het 
crapsel “ gelegen onder Geel in “ het hooghgoor “. 
 
De eerste kavel is bevallen aan Anna Catharina Veckemans gehuwd met Joannes Martinus 
Heijlen op last om tot haar te nemen zekere last van een kapitale rente ten behoeve van Jan 
Baptist De Schutter nomine uxoris. De tweede kavel is bevallen aan Joanna Maria Veckemans 
jong bejaarde dochter, insgelijks op last van op haar te moeten nemen met ontlasting der 
personaliteit der mede condividenten zekere kapitale rente van 100 guldens wisselgeld ten 
behoeve van ‘ Den Roosencrans ‘ alhier gefundeerd door den Eerw. Heer Henricus Swinnen 
waarvan de goederen in den tweede kavel vervat zijn en blijven verbonden. Den derde kavel is 
bevallen aan Elisabeth Veckemans weduwe wijlen Sebastiaen Van Gansen op last dat dezelfde 
tot haar last moet nemen eerst zekere rente ten kapitaal van 100 guldens ten behoeve van Jan 
Baptist De Schutter nomine uxoris. Item moet dezelfde alsnog ter zake van twee mede 
condividenten ieder vijftig guldens hebben gerembourseerd aan Guilliam Janssens tot 
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Rauwelkoven en tot haar last nemende zekere rente van 54 guldens ten behoeve van ‘ den 
Roosencrans ‘ alhier mits de twee andere condividenten aan haar moeten in supplement 
restitueren ieder één gulden, zes stuivers drie oorden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Genechten en Martinus 
Boonaerts als getuigen hier toe aanzocht. 
 
Akte N° 19          2 augustus 1765 
 

Op heden 2 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Lembrechts gehuwd 
met Maria Peeters inwoners van Heijst, welke comparant verklaarde bij deze aan de 
gemeentenaren van Hulshout schuldig te wezen over en ter zake van zeker perceel heide, 
wezende den 7de koop bij de publieke conditie van verkoop gepasseerd voor mij notaris op 13 
september 1763, een som van 77 guldens en tien stuivers courant geld. 
 
Comparant stelde voor dit kapitaal tot pand zeker perceel bos gelegen aan “ den cruijshoeck “ 
onder Heijst genaamd “ de waeterdel “ groot drie dagmalen. Palende oost Jan Thielemans, zuid 
zijne Excellentie den heer Hertog van Ursel, west Jan Cuijpers en noord Jan Vranckx. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptista Mans en Cornelis Mans 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20          3 augustus 1765 
 

Op heden drie augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Van 
Kerckhoven Adriaenssone, koopman van boter van zijnen stiel, inwoner van “ de heijblomme “ 
onder Westerlo, welke comparant bekende ter rente opgelicht te hebben van wege Sieur Henricus 
Soeten Peeterssone een som van 200 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel bos gelegen tot Soerle omtrent 
de Wimpe onder Westerlo. Palende oost mij notaris, zuid Jan Snijers, west en noord Adriaen 
Soeters. Item en tot slot zeker perceel land gelegen tussen de voorgemelde aanpalenden, groot 
omtrent drie en een halve zille. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Jan 
Baptist Mathijs en Jan Baptist Janssens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 21         17 augustus 1765 
 

Op heden 17 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Egidius Bouwen in kwaliteit als 
wettelijke voogd der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Niclaes Heijlen en Elisabeth 
Bouwen ter ene en Franciscus Vermeerbergen Cornelissone inwoner van Noorderwijk alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende ter tweede zijde, welke eerste comparant 
verklaarde aan den tweede verhuurd te hebben zekere hofstede gelegen tot Soerle in de 
Renderstraet, groot zo in land als weide te samen 14 zillen, zo en gelijk Adriaen Vermeerbergen 
hetzelfde actueel in huur is gebruikende en dat voor een tijd van vier jaar en daarvoor te betalen 
een som van 20 guldens voor voorlijf en voor korenpacht de kwantiteit van 13 veertelen koren met 
Mechelse maat. 
 
Mede comparerende Adriaen Vermeerbergen broer van de tweede comparant die zich voor deze 
huur als borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Douwen 
schepen van Westerlo en Peeter Franciscus Vermeerbergen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22         26 augustus 1765 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Peeters zo voor zichzelf als voor zijn nabestaanden 
sterk makende voor Joannes Van Roij. Item Peeter Van Roij, Hendrick Storms en Joannes 
Peeters als wettelijke voogden der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Franciscus Van 
Roij en Elisabeth Storms met autorisatie van de weesmeesters der stad Antwerpen van datum 
30 juli 1765. Item Joannes De Beuckelaer als voogd der minderjarige wees achtergelaten bij 
wijlen Franciscus Van Roij daar moeder af was Anna Catharina De Roij met autorisatie aan 
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hem verleden door de weesmeesters der stad Antwerpen, om publiekelijk te verkopen aan de 
meestbiedende zeker perceel “ bleeckbosch “ gelegen onder de Heerlijkheid van Hulshout. 
 
Op heden den 26 augustus het perceel opgeroepen zijnde heeft Hendrick Storms daarvan den 
handslag aanvaard voor de som van 420 guldens en stelde daarop 10 ordinaire verdieren. Aldus 
publiekelijk verkocht binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Vanden Bruel en Joannes 
Schroijen als getuigen hiertoe aanzocht. Op 16 september compareerde Sieur Joannes Neefs 
inwoner van Kontich welke comparant op deze koop nog 10 verdieren bij stelde, voor borg Peeter 
Van Loock. Op 16 september de kaars van s’heeren wege bij consent van Peeter Van Loock als 
borg ontstoken zijnde is met den uitgang Sieur Joannes Neefs zonder enige verdere verhoging 
koper geworden. 
 
Akte N° 23          12 oktober 1765 
 
Op heden 12 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Cornelis Verachtert inwoner van 
Meeren onder Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben van de respectieve 
schepenen van Olen in kwaliteit als provisors der fundatie genaamd “ den roosencrans “ 
gefundeerd door wijlen den Heer Henricus Swinnen een som van 150 guldens wisselgeld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker huis, hof, schuur en stallingen met het 
binnenveld daaraan gelegen, gestaan en gelegen tot Meeren onder Olen, groot te samen 150 
roeden. Palende oost De Meerenschestraet, zuid de erfgenamen Jan Bulckens, west dezelfde en 
de rentgelder en noord de erfgenamen Jan Verboven. Item zeker perceel land genaamd “ den 
suerinck “ insgelijks tot Meeren gelegen, groot 300 roeden. Palende oost de erfgenamen Adriaen 
Verbiest, zuid de straat, west Adriaen Van Nuten en noord de erfgenamen Jan Bellens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sieur Franciscus Bruels en Peeter 
Van Mensel als getuigen hiertoe aanzocht. Op 19 juli 1785 werd dit kapitaal gerembourseerd, 
ontvangen van Peeter Helsen. 
 
Akte N° 24          14 oktober 1765 
 
Op heden 14 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Guibertus De Backer inwoner van 
Itegem welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Sieur Walterus 
Bals inwoner van Broechem, alhier mede comparerende en de nabeschreven koop accepterende 
te weten van zeker perceel land gelegen tot Broechem, groot 275 roeden. Palende oost Cornelis 
Braeckmans, zuid het bisdom van Antwerpen, west hetzelfde bisdom en de erfgenamen Snels en 
noord “ de hoven “, om en mits de som van 925 guldens courant geld. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sieur Franciscus Bruels en Peeter Van Mensel als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 25          31 oktober 1765 
 

Op heden 31 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Peeters Michielssone 
inwoner van Hulshout welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege de regenten der 
fundatie der Capelanie van Hulshout een som van 475 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor speciale hypotheek zeker zijn huis, stal en schuur ap- en dependentiën van 
dien met den hof en binnenveld daaraan gelegen, groot te samen 150 roeden, gestaan en gelegen 
op “ het sterckxeijnde “ onder Hulshout. Palende oost de erfgenamen Peeter Lemmens, zuid 
S’Heeren straet of “ de pleijn “ west en noord Bavo Witvrouwen. Item zeker perceel land genaamd 
“ de strepe “ ook gelegen op het voorzegde “ sterckxeijnde “, groot 350 roeden. Palende oost de 
erfgenamen Adriaen Van Kiel en Peeter Dierickx, zuid de erfgenamen Peeter Kerselaers, west de 
loop naast zeker ‘ blindt straetien ‘ leidende naar mijns notaris bos en noord de voorschreven 
erfgenamen Adriaen Van Kiel. Item en tot slot zeker perceel dries genaamd “ het heijeussel “ 
groot 222 roeden, ook gelegen op “ het sterckxeijnde “. Palende oost de weduwe of erfgenamen 
N. Raes, zuid de Nethe, west Adriaen Vervoort en noord Guilliam Vervoort. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Vanden Broeck en Peeter 
Nauwelaerts als getuigen. 
 
Akte N° 26         16 november 1765 
 
Voorwaarden en condities waarop Adriaen Bellens gehuwd met Clara Verdonck inwoners en 
burgers der stad Herentals publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen het 
nabeschreven huis en gronden van erven. 
 
Eerste koop, zeker perceel hooiwas, groot 150 roeden, gelegen in “ het hooghgoor “ onder Geel 
Palende oost “ den eutloop “, zuid Peeter Van Castel, west de erfgenamen Jan Van Waes en 
noord Jan Wouters en Guilliam Verlinden. 
 
Tweede koop zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld, ap- en dependentiën van dien, gestaan 
en gelegen tot Doffen aan “ den heijcant “ groot te samen een zille. Palende oost de straat 
leidende naar de Vierhuizen, zuid den H. Geest Tafel van Olen, west Jan Verluijten en noord “ den 
doffenschen aert “. 
 
Op heden 16 november heeft Adriaen Vanden Bruel op al de voorschreven condities den 
handslag van den voorstaande koop aanvaard voor de som van 237 guldens en stelde daarop nog 
100 hoogen. Op 1 december 1765 compareerde Franciscus Cluijts degene den voorstaande 
koop verhoogde met 2 hoogen. Op heden 1 december compareerde Adriaen Vanden Bruel 
degene den voorstaande koop verhoogde met 2 verdieren. Op 12 december werd de kaars van 
s’heeren wege ontstoken en is dezelfde met den uitgang zonder enige verhoging koper gebleven 
Adriaen Vanden Bruel. 
 
Derde koop, zeker perceel weide groot 150 roeden, gelegen in “ de bruelen “ onder Olen. Palende 
oost Hendrick Verbist, zuid Adriaen Bulckens, west Adriaen Baeten met zijn wederhelft en noord 
Jan Claes erfgenamen. Adriaen Vanden Bruel aanvaarde den handslag van deze koop voor de 
som van 200 guldens en stelde daar 12 hoogen op. Dezelfde dag heeft Cornelis Cremers boven 
de koopsom één hooge bijgesteld. Dezelfde dag stelde Adriaen Vanden Bruel nog 2 hoogen bij 
op deze koop. Op 1 december verhoogde Adriaen Vanden Bruel deze koop nog met 5 verdieren. 
Op 12 december is na de kaarsbranding Adriaen Vanden Bruel koper gebleven. 
 
Vierde koop, zeker perceel land genaamd “ het binnenblock “ groot een bunder, gelegen tot 
Doffen. Palende oost Jan Cluijts, zuid Marten Van Lommel, west de Duijtsche straete en noord 
Peeter Cluijts. Jan Cluijts aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 448 guldens 
en stelde daarop nog 200 hoogen. Op 1 december verhoogde Adriaen Vanden Bruel deze koop 
met 2 verdieren. Jan Cluijts stelde nog twee hoogen bij op deze koop op 12 december. Na de 
kaarsbranding is dezelfde Joannes Cluijts tot zijn behoef en tot behoef van zijn schoonzuster 
koper gebleven zonder verdere verhoging. 
 
Akte N° 27         20 november 1765 
 

Op heden 20 november compareerde voor mij openbaar notaris de ondergetekende regenten der 
kerk van Hulshout welke comparanten verklaarden ontvangen te hebben vanwege de 
respectieve kinderen achtergelaten bij wijlen Joannes Franciscus Boeckx en Maria Douwen 
gehuwden als zij leefden, een som van 100 guldens courant geld … en 25 guldens zijn bij de som 
van 100 guldens gesteld (quod attestor pastoor Daems in Hulshout). 
 
Voor welk kapitaal van 125 guldens courant den ondergetekende regenten jaarlijks en ten eeuwige 
dage beloven te zullen doen celebreren in de parochiale kerk van Hulshout twee jaargetijden of 
missen van requiem, de ene tot lafenis der ziel van wijlen den voorschreven Joannes Franciscus 
Boeckx in zijn leven meijer van Hulshout en elk jaar op zijn sterfdag welke datum is vervat op zijn 
zerk liggende in de voorschreven kerk en de andere tot lafenis der ziel wijlen voorschreven Maria 
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Douwen ook op haar sterfdag op den voorschreven zerk uitgedrukt. Ook te geschieden tot lafenis 
der zielen van hun naaste bloedverwanten alreeds overleden en voortaan te overlijden. 
 
Verbindende de ondergetekende regenten tot den eeuwig durende onderhoud van hetgeen de 
goederen inkomende en opbrengsten der voorschreven kerk en tot meerdere corroboratie die er 
aan alle iegelijke zo pauselijke als bisschoppelijke dispensatie constituerende als onherroepelijk. 
Verdere condities dat den pastoor van iedere der twee gezongen missen zal profiteren 16 stuivers. 
Item op het lezen van het Zondags gebed der twee gemelde personen 10 stuivers jaarlijks en den 
koster voor het zingen en spelen iedere der 2 missen 7 stuivers. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Gisbertus Boeckx en Adrianus 
Boeckx als getuigen. Getekend: F. A. Daems pastoor in Hulshout, Jan Vervoort, Adriaen Faes, 
Jan Verbist, Adrianus Vanden Bruel. 
 
Akte N° 28         23 november 1765 
 
Voorwaarden en condities waarop Anthoon Helsen actuele H. Geestmeester der H. Geesttafel 
van Herentals publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen uit kracht van 
procuratie aan hem verleden door de stadhouders van Herentals op 4 december 1765 
ondertekend J. B. Verhaegen secr. zeker perceel weide gelegen tot Doffen onder Olen, groot 
anderhalve zille Palende oost “ de gemeente heijde “, zuid Geeraert Bellens erfgenamen, west de 
weduwe Peeter Bellens en noord Anna Verherstraeten. 
 
Op 23 november 1765 heeft Martinus Willems den handslag aanvaard van deze koop voor de 
som van 350 guldens en stelde daarop 5 hoogen. Op 12 december is na de kaarsbranding 
Martinus Willems koper gebleven zonder enige verdere verhoging. 
 
Akte N° 28         13 december 1765 
 
Op heden 19 december compareerde voor mij openbaar notaris, Egidius Bouwen bejaarde 
jonkman actueel inwoner van Tongerlo dewelke verklaarde bij deze verkocht te hebben aan en ten 
behoeve van Geeraert Vander Vecken hiermede comparerende en de nabeschreven koop 
accepterende van zekere helft van een huis, stal, schuur, hof met de weiden daaraan gelegen, 
gestaan en gelegen tot Grese onder Herentals, groot in het geheel vijf zillen, onverdeeld met 
Elisabeth Blerinckx voor de andere helft. Palende oost de Gresestraete, zuid Jan Leijsen en Jan 
Laurijs, west de straat en noord Marten Verboven nomine uxoris en Mathijs Verbist.  
 
Item de helft van zeker perceel land waarvan de andere helft competeerde aan de voorschreven 
Elisabeth Blerinckx, groot in het geheel vijf zillen ook gelegen tot Grese onder Herentals. 
Palende oost Adriaen Vermiert en Guilliam Verbiest, zuid Hendrick Peeters, west de pastorij van 
Olen en noord de erfgenamen van Catharina Laurijs. Item de helft van zeker perceel land 
onverdeeld als voor, genaamd “ het heijcken “ gelegen als voor, groot 3 zillen. Palende oost 
Dimphna Van Dijck en Michiel Van Dommelen nomine uxoris, zuid Elisabeth Blerinckx en den 
verkoper, west Catharina Verbiest en noord de koper. Item zeker perceel land genaamd “ den 
duijts “ gelegen als voor, groot anderhalve zille met de onverdeelde wederhelft van Elisabeth 
Blerinckx. Palende oost Michiel Peeters, zuid Marten Verbiest, west de Gereelmakersstraete en 
noord Franciscus Cauters (Canters).  
 
Item de helft van zeker perceel land onverdeeld, groot in het geheel twee en een halve zille 
genaamd “ de mertsheijckens “ gelegen als voor. Palende oost zuidwaarts den heer Van Thielen, 
west Peeter en Adriaen Lemmens en noord Jepser Cammenaerts. Item zeker perceel dries groot 
over het half bunder gelegen tot Grese onder de jurisdictie van Olen insgelijks voor de helft 
onverdeeld als voor. Palende oost Guilliam Verbiest, zuid den heer Van Thielen, west Peeter 
Verbiest en noord Marten Bellens. Item de helft van zeker kwebbe genaamd “ den boerendans “ 
onverdeeld als voor, groot in het geheel een zille, gelegen onder Olen omtrent “ den slepdijck “. 
Palende oost Peeter Lemmens, zuid Michiel Willems, west..(leeg) en noord … (leeg). 
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Item de helft van zeker perceel hei eussel groot een zille, onverdeeld als voor gelegen tot Grese 
onder Herentals. Palende oost Marten Bellens, zuid Jan Molenberghs, west Jan Leijsen en noord 
Peeter Smets en Peeter Van Olmen. Item de helft van zeker perceel hooiwas onverdeeld als voor, 
groot een half bunder of meer, gelegen tot Grese onder Herentals. Palende oost Anna Meir met 
consoorten, zuid Hendrick Peeters, west “ den langendonckschen dijck “ en noord Jan Deckers. 
Item en tot slot de helft van zeker perceel hooiwas onverdeeld als voor, groot 60 roeden, gelegen 
tot Grese onder Herentals. Palende oost zeker begijntje van Herentals, zuid Jan Barre, west 
Guilliam Verstrepen en noord de Nethe. 
 
Om en mits een som van 1075 guldens courant met volgende condities. Aldus gedaan en verkocht 
binnen Olen, ter presentie van Marten Leijsen en Peeter Van Genechten als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Dezelfde dag compareerde op het kantoor van mij Peeter Van Genechten die de voorstaande 
koop verhoogde met drie verdieren. Dezelfde dag verhoogde Geeraert Vander Vecken de 
voorstaande koop met twee verdieren. Op 22 januari 1766 is na de kaarsbranding Geeraert 
Vander Vecken koper gebleven. Coram Jan Laenen en Adriaen Van Nuten schepenen van Olen. 
 
 
 
 
 
 
  



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1758-1772  Pagina | 148 

 
 
 
 
 
 
 
Akte N° 1          11 januari 1766 
 

Op heden 11 januari compareerde voor mij openbaar notaris Theresia Verluijten weduwe wijlen 
Geeraert Bellens in zijn leven president schepen van Olen, welke comparante is te kennen 
gevende hoe wijlen haar man had genoten en gelicht uit de gemeentecomme een kapitale som 
van 100 guldens wisselgeld degene was afgelegd en gerembourseerd door Adriaen Heijlen 
gehuwd met Christina Heijlen ten behoeve van de fundatie van ‘ den Roosencrans ‘ alhier 
gefundeerd door wijlen den eerwaarde heer Henricus Swinnen en alzo den voorschreven 
Geeraert Bellens in zijn leven beloofde van zijn genoten kapitaal een rentconstitutie of 
rentbekentenis bij wettelijke notariële akte te laten passeren à drie guldens 10 stuivers procent 
jaarlijks ten behoeve van den gemelde ‘ Roosencrans ‘ en gemerkt dezelfde was komen te 
overlijden zonder hetgeen voorschreven geëffectueerd te hebben, zo verklaarde de voorzegde 
comparante voor het voorzegde kapitaal intrest te betalen drie guldens en 10 stuivers … 
 
Comparante stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land genaamd ‘ het spiermans “ groot 
omtrent een half bunder en gelegen tot Gerheijden onder Olen. Palende oost haarzelf en Peeter 
Merten Verbiest, zuid dezelfde Verbiest nomine uxoris en Michiel Kenis nomine uxoris, west de 
efgenamen Jan Bellens en noord ’ S Heerenstraete. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Amant Van Hout en Peeter Anthonis. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene wegens Adriaen Bellens de som van 100 guldens 
wisselgeld met 2 guldens elf en een halve stuiver courant geld over acht maanden en elf dagen 
verschenen intrest waarmede het voorstaande kapitaal ten volle is voldaan. 1 september 1774. 
Joannes Baptista Soeten q.q. 
 
Akte N° 2          25 januari 1766 
 

Op heden 25 januari compareerde voor mij openbaar notaris Adriaen Van Den Bruel inwoners 
van Olen gehuwd met Elisabeth Cremers, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
van Hendrick Verbiest in kwaliteit van kapelmeester van de kapel Ter Gestele, een som van 200 
guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden speciaal tot pand zeker perceel weide gelegen in “ de bruelen “ onder Olen, 
groot anderhalve zille. Palende oost Adriaen Bellens, zuid Adriaen Bulckens, west Adriaen Baeten 
met zijn wederhelft en noord Jan Claes erfgenamen. Item zeker perceel land genaamd “ den 
drijhoek “ groot anderhalve zille, gelegen tussen Grese en Doffen onder de jurisdictie van Olen. 
Palende oost Adriaen Baeten, zuid de straat gaande van Doffen naar Grese, west Elisabeth 
Peeters en noord Juffrouw Nuijens ‘ quesel ‘ 26. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Jan Verheijden en Amant Gebroers. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene wegens Adriaen vanden Bruel de som van 200 guldens 
courant met de verschenen intrest in afkwijting van het voorschreven kapitaal. 30 juni 1770. 
Hendrick Verbiest. 
 
 
 
 
 

 
26 ‘ quesel ‘ kwezel, begijntje 

Not. 6050: 1766 
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Akte N° 3          31 januari 1766 
 
Voorwaarden en condities waarop Maria Theresia Van Trichvelt bijgestaan met Bernaerdus 
Neijsmans haar man hun sterk makende voor Anna Catharina Van Trichvelt, publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop, zeker perceel land gelegen tot Kerckhoven onder Olen, groot 400 roeden. Palende 
oost Franciscus Vermeerbergen, zuid de erfgenamen wijlen den drossaard Schellens, west de 
erfgenamen van Jacobus Wouters en noord de straat leidende van Olen naar Herenthout. Item 
zeker perceel heide groot een half bunder gelegen onder Olen omtrent “ de weve “. Palende oost 
Peeter De Winter, zuid Willem Meir, west “ de weve “ en noord Peeter Anthonis. De koper zal 
profiteren van den actuele huurder 3 veertelen. Op heden 3 februari compareerde Adriaen 
Bellens die de voorstaande koop verhoogde met 20 hoogen. Dezelfde dag stelt Adriaen Bellens 
nog 20 hoogen bij. 
 
Tweede koop, zeker perceel land gelegen tot Kerckhoven onder Olen, groot 300 roeden. Palende 
oost den notaris Oniaerts, zuid Adriaen Moons erfgenamen, west Franciscus Vermeerbergen en 
noord de straat leidende van Olen naar Herenthout. Op 31 januari heeft op al de voorstaande 
condities den handslag ontvangen zo van den eerste als tweede koop Sieur Petrus De Smet voor 
de som van 350 guldens en stelde daar boven op 25 hoogen. Dezelfde dag stelde Anthoon 
Helsen nog 10 verdieren bij. Op 20 februari is na de kaarsbranding Adriaen Bellens koper 
geworden. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene vanwege Adriaen Bellens Geeraertssone de som van 430 
guldens courant en verklaarde zich bij deze kopen sterk te maken voor Anna Catharina Van 
Trichtvelt en Abraham Antonis gehuwden en inwoners van Brussel. 20 feb. 1766. Bernardus 
Nijsmans. 
 
Akte N° 4          3 februari 1766 

 
Op heden 3 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Geeraert Vander Vecken en 
Elisabeth Somers gehuwden en inwoners van Grese onder Herentals, welke comparanten 
bekenden schuldig te wezen aan en ten behoeve van Egidius Bouwen bejaarde jongeman en 
actueel inwoner van Tongerlo, over en ter zake van het restant van een koopsom bij akte van 
transport van datum 19 december laatstleden gepasseerd voor mij notaris, vervat een som van 
1000 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze schuld tot pand o.a. een perceel gelegen op “ de slepdijck “. Item 
de helft van zeker perceel heide, gelegen tot Grese onder Herentals. Palende oost Marten Bellens 
zuid Jan Molenberghs, west Jan Leijsen en noord Peeter Smets en Peeter Van Olmen. Item de 
helft van zekere hooiwas groot een half bunder gelegen tot Grese onder Herentals. Item en tot slot 
een perceel land gelegen tot Grese onder Herentals, groot een bunder genaamd “ de savel 
hoeve “. Palende de Gresestraet, zuid Adriaen Verbiest, west hun zelf en noord Marten Leijsen, 
verklarende de rentgelders al de voorstaande percelen hun te competeren uitgenomen de laatste 
bij koop van de rentheffer. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes 
Laenen en Joannes Molenberghs. 
 
Ontvangen bij den ondergeschreven vanwege Geeraert Vander Vecken en Elisabeth Somers de 
som van 100 guldens courant geld in voldoening van voorstand kapitaal. Actum Olen 22 oktober 
1767. Dilis Bouwen 
 
Akte N° 5          5 februari 1766 
 
Voorwaarden en condities waarop Elisabeth Wouters weduwe van wijlen Hendrick Caers 
benevens haar twee bejaarde kinderen, publiekelijk presenteerde te verkopen alle meubilaire 
effecten zowel bestiale als alle andere. Volgt een lijst van goederen met hun kopers en hun 
onkosten. 
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Verkoop van het vee: Marten Caers koopt voor 26 guldens een koe, Peeter Smits koopt voor 27 
guldens een koe borg Joannes Schmitz, Marten Heijlen koopt voor 20 guldens een koe borg Jan 
Snijers, Marten Caers koopt een vaars voor 12 guldens, Michiel Peeters koopt voor 23 guldens 
een vaars borg Jan Vidts Marten Caers koopt voor 8 guldens en 10 stuivers een kalf, Hendrick 
Marcelis koopt voor 73 guldens den os borg Peeter De Smet. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Marten Wouters, Adriaen 
Govaerts en anderen als getuigen. 
 
Akte N° 6          16 februari 1766 
 
Op heden 16 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Helsen Martenssone 
inwoner van Soerle Parwijs welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve 
van Peeter Verbiest oud schepen des land en markizaat van Westerlo hier mede comparerende 
te weten zeker perceel land gelegen tot Gelindel onder Westerlo, groot 110 roeden. Palende oost 
de erfgenamen Peeter Van Den Bosch, zuid de erfgenamen Maria Helsen, west den koper 
acceptant en noord Adriaen Gebroers, om en mits een som van 150 guldens courant geld te 
betalen den dag der goedenis binnen de 14 dagen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Geeraert Verbiest en Jan Baptist Janssens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7          22 februari 1766 
 

Op heden 22 februari compareerden voor mij openbaar notaris Anna Van Oijstoven bijgestaan 
met Joannes De Ceuster haar man, Joannes Baptist Van Oijstoven inwoner van Noorderwijk, 
Anna Elisabeth Van Oijstoven bijgestaan met Franciscus Stijnen haar man, Martinus Van 
Oijstoven bejaarde jongeman inwoner van Noorderwijk, item en tot slot Joanna Van Oijstoven 
bijgestaan met Joannes Franciscus Dom haar man. Die van toenaam Van Oijstoven wettige 
kinderen en erfgenamen van wijlen Joannes Van Oijstoven en Catharina Sprengers gehuwden 
tijdens hun leven en inwoners van Noorderwijk.  
 
Welke comparanten als mede erfgenamen testamentair van wijlen Juffrouw Petronella Van 
Oijstoven in haar leven jong bejaarde dochter en onlangs overleden binnen de stad Antwerpen, 
verklaarden bij deze machtig te maken den persoon van Sieur Joannes Baptista Heijlen inwoner 
van Olen, om van alle affaires van het sterfhuis van wijlen de gemelde Juffrouw Petronella Van 
Oijstoven regarderende te doen en te verrichten om al de goederen roerende en onroerende, alle 
gegoede renten of obligaties te verkopen hetzij publiekelijk of uit de hand, onder belofte van ‘ goed 
waerschap ‘ … Aldus gedaan binnen Olen ter presentie van Peeter Anthonis en Peeter Verboven. 
 
Akte N° 8          1 maart 1766 
 

Op heden 1 maart compareerde voor mij Joannes Van Doninck inwoner van Geel ter ene, Anna 
Verwimp weduwe wijlen Adriaen Verstappen ter andere, welke eerste comparant verklaarde aan 
den tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zekere hofstede met de 
beemden, driessen, weiden en heiden daaraan annex, gestaan en gelegen tot Oosterwijk onder 
Tongerlo, groot te samen vier en een halve bunder, aan hem huurder wel bekend en actueel in 
huur heeft en dat om en mits een som van jaarlijks te betalen voor voorlijf 30 gulden courant geld 
en 12 veertelen en een loopen koren in korenpacht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Peeter Janssens en Adriaen Mathijs. 
 
Akte N° 9          10 maart 1766 
 

Op heden 10 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Soeters en Elisabeth Van 
Houdt gehuwden en inwoners van Soerle Westerlo op “ de wittegracht “, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben van Adriaen Heijlen en Maria Deckers gehuwden en inwoners 
van Morkhoven een som van 200 guldens courant. 
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Comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot omtrent 6 zillen 
gelegen op “ de wittegracht “ onder Soerle Westerlo, genaamd “ schaepskoijblock “. Palende 
oost de Broeckstraet, zuid de Herstraet, west Jan Thoelen en noord dezelfde Broeckstraet. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verboven en Hendrick Van Hove als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 10          13 maart 1766 
 

Op heden 13 maart compareerde voor mij openbaar notaris Anna Verwimp weduwe van wijlen 
Adriaen Verstappen ter ene, Adriaen Schoubroeckx inwoner van Schobroeck onder Soerle 
Westerlo ter andere, welke eerste comparant verklaarde bij deze aan den tweede alhier present en 
de nabeschreven huur accepterende verder te verhuren alzulke hofstede als zij volgens conditie 
van verhuring gepasseerd voor mij notaris op datum van de eerstkomende maand maart heeft 
gehuurd van Joannes Van Doninck en dat voor alzulke tijd en termijn en op de voet van condities 
als bij de gemelde condities aan den huurder tweede comparant in de presentie van de 
ondergenoemde getuigen voorgelezen zijn vervat … reserverende de kamer van hetzelfde 
verhuurde huis. 
 
Mede comparerende Peeter Dils ook inwoner van hetzelfde Schobbroeck welke comparant 
verklaarde zich voor deze huur borg te stellen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Hendrick Van Outsel en Jan Baptist De Backer. 
 
Akte N° 11          13 maart 1766 

 
Op heden 13 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista De Backer, 
inwoner van Bruggeneijnde onder Heijst, welke comparant bekende ontvangen te hebben 
vanwege Egidius Bouwen bejaard jongeman en wonende tot Grese onder Herentals een som 
van 150 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land gelegen in “ de wishaegen “ onder 
Hulshout groot drie dagmalen. Palende oost De S’ Heerenatraet, zuid de erfgenamen Peeter 
Marien en Adriaen Boeckx, west Cornelis Janssens en noord de erfgenamen Guilliam Verlaer. 
Wezende leenroerig onder het Leenhof van zijne Excellentie den heer Prince van Rubempre, 
onlangs bij den rentgelder in koop verkregen tegen de erfgenamen van Guilliam Van Laer. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick Van Outsel en Geeraert Van 
der Vecken. 
 
Akte N° 12          12 april 1766 

 

In den Naeme ons Heere amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 12 april voor mij notaris compareerde in propere persoon 
den eerzame Joannes Baptista Heijlen bejaard jongeman actueel wonende tot Doffen onder 
Olen en den comparant ziek te bedde liggende verklarende daarom niet graag uit deze wereld te 
willen scheiden zonder alvorens zijn tijdelijke goederen gedisponeerd te hebben. 
 

- Recommandeerde hij testateur dat zijn lichaam zou begraven worden in gewijde aarde 
met een eerlijke uitvaart en dat er na zijn dood zouden gecelebreerd worden tot lafenis 
van zijn ziel twee honderd missen van requiem, te weten honderd bij de eerwaarde 
paters Minderbroeders en de andere honderd bij de paters Augustijnen van Herentals à 
zeven stuivers voor iedere mis. 
 

- Dispositie van zijn goederen, zo geeft hij vooreerst aan Joseph Heijlen Adriaenssone 
wijlen daar moeder af leeft Dimphna Verstappen een som van honderd guldens 
courant geld eens. Item legateerde hij aan Maria Heijlen Peetersdochter daar moeder 
af was Maria Heijlen ook en som van 100 guldens courant geld eens. Item legateerde 
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hij aan Jan Baptist Heijlen en aan Adriaen Heijlen Peeterskinderen daar moeder af 
was Maria Heijlen zijn slechte hemden ten getalle van 20 in het geheel. Item 
legateerde hij aan den heer Norbert Bavo Heijlen zijn broer zijn zilveren snuifdoos. 
Item legateerde hij aan Maria Heijlen Peetersdochter van zijn nieuw lijnwaad zoveel als 
zij tot twee hemden voor haar nodig zal hebben. 
 

- Dalende den testateur daarmede in dispositie van al zijn goederen zowel roerende als 
onroerende goud en zilver gemunt en noemde voor zijn erfgenamen Norbert Bavo 
Heijlen zijn broer voor een gerechtigde derde part en de twee kinderen van wijlen 
Adriaen Heijlen daar moeder af was Dimphna Verstappen met de vier kinderen van 
wijlen Maria Heijlen daar vader af leeft Peeter Heijlen te samen en ieder van hun gelijk 
de twee resterende derde parten. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Schuermans dienaar en 
Adriaen Van Den Bruel inwoners van Olen als getuigen. 
 
Akte N° 13          31 mei 1766 
 

Op heden 31 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Laenen schepen alhier ter 
ene en Adriaen Boeckx gehuwd met Theresia Peeters inwoners alhier ter andere welke eerste 
comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende bij 
deze te verhuren zeker zijn hofstede met de landen en weiden, driessen, hooiwas en heiden 
gestaan en gelegen tot Gerhaegen, groot te samen vijf en een halve bunder zo en gelijk Laurijs 
Van den Brande hetzelfde in huur heeft gehad alles aan de huurder genoegzaam bekend zo hij 
verklaarde en dat voor een tijd en termijn van zes eerstkomende jaren ingegaan dezelfde huur te 
weten van het huis, weiden, driessen en hooiwas half maart laatstleden en van de landen half 
oogst laatstleden om en mits daarvoor jaarlijks in geld voor voorlijf te betalen een som van zes en 
dertig guldens voor het eerste jaar te verschijnen Bamis eerstkomende en bovendien zal de 
huurder jaarlijks korenpacht moeten leveren 18 veertelen met Mechelse maat te volstaan en met 
de wende wel gezuiverd om te markten waarvan het eerste jaar leveringen verschijnen zal te 
St. Andriesmis van dit tegenwoordig jaar 1766 en zo verder van jaar tot jaar. 
 
Dat den huerder ’s jaers op sijnen cost op sijne gehuerde edifitien sal moeten doen verdecken vijf 
en twintig buselen geschut stroot à 10 pondt de bussel. 
 
Dat den huerder sal genieten het hout staende op de canten van sijne gehuerde gronden, te weten 
als het week sal bereijcken den ouderdom van vier en het eijcken den ouderdom van vijf jaren, 
behoudens van “ ’t boeckels block “ en “ de heijde “. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Verheijen en Marten Heijlen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13 ²          16 juni 1766 
 
Op heden 16 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptist De Ceuster inwoner 
van Oosterwijck onder Tongerlo, welke comparant verklaarde bij deze verkocht te hebben aan 
Joannes Baptista Diels schepen van Westerlo hiermede comparerende en de nabeschreven 
koop accepterende van zeker perceel hooiwas gelegen in “ het broeck “ onder de jurisdictie van 
Herselt groot 50 roeden of immers zo zij zeggen een vierde part van een half bunder rijdende is 
tegen een ander half bunder aan elkaar gelegen omtrent zekere plaats “ d’ helle “ genaamd. 
Palende de twee rijdende half bunders oost en noord de Laecke, zuid de erfgenamen Ignatius 
Helsen, west de zogenaamde “ kercke egge “, om en mits een som van 80 guldens courant. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sebastiaen Van Hove en Joseph Verboven 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 14          10 juli 1766 
 

Op heden 10 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Norbertus Aerts inwoner van Westerlo 
welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Joannes Baptista Dils 
schepen van hetzelfde Westerlo en hiermede comparerende en de nabeschreven koop 
accepterende van zeker perceel land, groot een zille en gelegen onder Soerle Parwijs omtrent “ de 
plijn “ van Gelindel. Palende oost de erfgenamen Francis Lenders, zuid Marten Wouters, west 
Peeter Sterckx erfgenamen en noord “ de plijn “ van Gelindel, om en mits een som van 140 
guldens courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus 
Boonaers en Peeter Van Nieuwenhove als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 15          15 juni 1766 
 

Voorwaarden en condities waarop Gommarus Hermans bejaarde jongeman inwoner van Geel 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen zeker perceel land gelegen onder de 
jurisdictie van Olen tot Kerkhoven, groot omtrent een half bunder. Palende oost de erfgenamen 
Jan Verbiest, zuid de Cattestraet, west dezelfde erfgenamen Jan Verbiest en noord Jan Verheijen 
en Michiel Willems. 
 
Op heden 15 juni heeft op al de voorstaande condities den handslag aanvaard Franciscus ’t Sijen 
voor de som van 170 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen of verdieren. Stelde dito koper voor 
borg Jan Baptist Heijlen zijnde dezelfde ten contentemente van den verkoper. Dezelfde dag 
stelde Joannes Baptista Moons vijf verdieren bij voor deze koop. Op 10 juni stelde op het kantoor 
van mij notaris Franciscus ’t Sijen 10 verdieren bij. Joannes Baptista Heijlen verhoogde deze 
koop alsnog met 4 verdieren en nadien Franciscus ’t Sijen met nog 2 hoogen. Na de 
kaarsbranding op 12 juli is Franciscus ’t Sijen koper gebleven. 
 
Akte N° 16         10 augustus 1766 
 
Voorwaarden en condities waarop Gommarus De Kepper en Gommer Somers respectieve 
nomine uxoris als erfgenamen van Amant Gebroers na alvorens de heer graaf van Olen 
uitgekocht te hebben, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen alle 
meubilaire effecten bij wijlen dito Amant Gebroers achtergelaten. Volgt een lijst van haafelijke 
goederen met hun kopers en hun kosten. Aldus gedaan en publieklijk verkocht op 10 augustus 
binnen Olen ten huize van Gommer De Kepper ter presentie van Peeter Janssens en Peeter Smits 
als getuigen. 
 
Akte N° 17         10 september 1766 

 

Op heden 10 september compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Van De Parre weduwe 
wijlen Hendrick Verboven welke comparante verklaarde getransporteerd te hebben aan en ten 
behoeve van Jan Verboven haar zoon hiermede comparerende en de nabeschreven koop 
accepterende van alle meubilaire effecten zo bestiale als andere aan haar comparante 
competerende alleen gereserveerd de granen zo ten volle schuur als zolder, om en mits een som 
van 150 guldens courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan 
Laenen en Jan Van Hove schepenen als getuigen. 
 
Akte N° 18         11 september 1766 

 

Voorwaarden en condities waarop den heer advocaat Ooms, den heer Ooms licentiaat in de 
medicijnen en de twee Juffrouwen Ooms hun zusters als universele erfgenamen van wijlen de 
Douairière van den heer Raedt Ludovicus De Provens geboren Josina Martina Van Cauwegom 
in haar leven Vrouw van Westmeerbeek, Oosterwijk en Houtvenne publiekelijk presenteerde te 
verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop, bestaande in de helft van zeker perceel land genaamd “ de strepe “ gelegen tot 
Kerckhoven onder Olen waarvan de wederhelft competeerde aan Franciscus Vermeerbergen. 
Palende in het geheel oost Adriaen Verstockt, zuid de Buijtestraete, west den heer raedt Bosquet 
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en noord de erfgenamen Jan Sprengers, groot met de wederhelft 260 roeden, leenroerig onder 
zijne Excellentie den heer graaf van Olen. Adriaen Bellens aanvaarde den handslag van deze 
koop voor de som van 79 guldens en stelde daarop nog 4 hoogen. Op 9 september na de 
kaarsbranding is Adriaen Bellens koper gebleven. 
 
Tweede koop bestaande in de helft van zeker perceel land genaamd “ het meermans “ gelegen 
tot Kerckhoven onder Olen waarvan de ander helft competeerde aan Christina Vermeerbergen. 
Palende in het geheel oost Peeter De Smet, zuid de straat, west een klein straatje en noord 
Cornelis Cluijts, groot met de wederhelft 250 roeden. Op 11 septemebr aanvaarde Adrianus 
Bellens den handslag van deze koop voor de som van 145 guldens en stelde daar nog zes 
hoogen op. Op 9 oktober is na de kaarsbranding is dezelfde Adrianus Bellens koper gebleven. 
 
Derde koop bestaande in zeker perceel land genaamd “ het vierde gedeelt “ gelegen tot 
Kerckhoven onder Olen, groot 100 roeden. Palende oost Adriaen Douwen, zuid de erfgenamen 
Guilliam Verluijten, west Adriaen Verstockt en noord Peeter De Smet. Op 11 september aanvaarde 
Adriaen Bellens den handslag van deze koop voor de som van 116 guldens en stelde daarop nog 
4 hoogen op. Op 9 oktober is na de kaarsbranding is Adriaen Bellens van deze derde koop koper 
gebleven. 
 
Vierde koop bestaande in zeker perceel land genaamd “ het rentmeesters “ gelegen tot 
Kerckhoven onder Olen, groot 120 roeden. Palende oost Peeter Van Elsen, zuid Adriaen Bellens 
west de erfgenamen Jan Verboven en noord de Buelestraet. Adriaen Bellens aanvaarde op 11 
september den handslag van deze koop voor de som van 56 guldens en stelde daarop nog 10 
hoogen en is na de kaarsbranding op 9 oktober koper gebleven. 
 
Vijfde koop, bestaande voor eerst in een perceel land genaamd “ het meermans “ of “ den langen 
reep “ gelegen tot Kerckhoven onder Olen, groot 150 roeden. Palende oost Michiel Soeten, zuid 
Peeter Torfs, west de kerk van Olen en noord de straat van Olen naar Oevel. Item een perceel 
heide groot een half bunder, gelegen tot Kerckhoven onder Olen. Palende oost de erfgenamen 
Hendrick Meir, zuid ... (leeg), west “ de grote weve “ en noord de erfgenamen Cornelis Cuijpers. 
Op 11 september aanvaarde Franciscus ’t Sijen den handslag van deze koop voor de som van 
98 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen. Joannes Baptist Heijlen stelde op deze koop nog 2 
verdieren bij. Franciscus ’t Sijen verhoogde deze koop nog met 5 hoogen, en is daarmee na de 
kaarsbranding op 9 oktober koper gebleven. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Heijlen en 
Martinus Heijlen en meer omstaanders. 
 
In de marge: Ontvangen door ons ondergeschrevene gemijne erfgenamen van Mevrouw van 

Westmeerbeeck van de heer Soeten secretaris van Olen de som van 400 en 52 
guldens drie oirden courant geld ter rekeningen van de kooppeningen bij 
dezelfde volgens deze conditie ontvangen. Actum Geel den 15 oktober 1766. H. 
F. Ooms, M. C. Ooms, J. C. Ooms en P. J. Ooms. 
 
Op 4 november alsnog ontvangen van den heer secretaris Soeten de som van 
63 guldens 14 stuivers één oord waarmede na korting van tantieme en vacatiën 
van den voorschreven heer secretaris, mitsgaders na korting van het verhef 
gedaan onder den heer markies van Westerlo dezelfde voldaan de 
kooppenningen van de 5 verkochte percelen der volgende conditie. Actum 4 
november 1766. . H. F. Ooms, M. C. Ooms, J. C. Ooms en P. J. Ooms. 

 
Akte N° 19         17 september 1766 
 

In den naeme ons Heeren amen, 
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Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden deze 17de september voor mij openbaar notaris in 
propere persoon gekomen is Willem Meir 27 en Maria Meijnten gehuwden en inwoners van Olen, 
den eerste comparant gezond van lichaam en de tweede comparante ziek te bed liggende welke 
comparanten verklaarden te disponeren uit hun vrije wil bij deze hun testament. 
 

- Voor eerst willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met 
een eerlijke begrafenis naar staat en dat de langstlevende moet laten celebreren 
missen van requiem en verdere pieuze werken tot lafenis hunner zielen. 
 

- Dispositie van hun meubilaire effecten te maken aan de langstlevende van hun beiden 
met last dat deze van hun beiden aan ieder van hun vier kinderen zal moeten geven en 
betalen in plaats van hun paternele of maternele legitieme portie een som van 100 
guldens courant, aan welke som ten regarde van Henricus Meir hun zoon (alreeds 
getrouwd) gekort zal worden al hetgeen dezelfde van zijn ouders alreeds heeft genoten. 
Hun erfelijke goederen (gronden) laten en maken zij aan elkaar de volle touchte of 
gebruik en na de dood van de langstlevende aan hun kinderen volgens landsrecht. 

 
Dit verklaarden zij testateurs te wezen hun testament. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen 
ten woonhuis der testateurs, ter presentie van Peeter Torfs en Geeraert Mertens geburen der 
testateurs als getuigen hiertoe aanzocht. De tesatrice verklaarde ter zaak van “ haere swaere 
sieckte “ niet meer te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 20         20 september 1766 

 

Op heden 10 september compareerde voor mij openbaar notaris, Gommarus Adrianus De 
Kepper als mede erfgenaam wijlen Amant Gebroers en zich voor de verdere erfgenamen sterk 
makende welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Peeter Smets 
Peeterssone, hiermede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker perceel 
kwebbe groot een zille gelegen omtrent “ het geruijm “ onder de jurisdictie van Geel. Palende zuid 
Marten Beirinckx, oost Anna Bleirinckx weduwe Adriaen Van Castel, west Guilliam Heijlen en 
noord “ het gemeijn broeck “ zijnde waterlopen, om en mits een som van 25 guldens courant 
geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Andreas Luijten en 
Joannes Petrus Schmitz als getuigen. 
 
Akte N° 21         25 september 1766 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus Sprengers zo in eigen naam als zich sterk makende 
voor zijn bejaarde broers en zusters mitsgaders dezelfde benevens Peeter Verboven in kwaliteit 
van wettelijke voogden der minderjarige kinderen achtergelaten bij wijlen Jan Sprengers 28 daar 
moeder af was Maria Verboven, publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerde te verkopen de 
nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land groot een half bunder gelegen tot Daemseijnde onder Westerlo, 
genaamd “ den boonhoff “. Palende oost Franciscus Spits, zuid Peeter Diels, west Adriaen 
Verboven en noord Guilliam Van Uijtsel met anderen. Op 25 september 1766 aanvaarde Joannes 
Baptist Diels schepen van Westerlo den handslag van deze koop voor de som van 243 guldens 
courant en stelde daar nog zes hoogen op. Dezelfde dag stelde Peeter Diels Peetersone op deze 
koop nog één hooge bij en Jan Baptist Diels ook nog één hooge. Na de kaarsbranding op 22 
oktober is dezelfde Jan Baptist Diels koper gebleven. 
 
Tweede koop bestaande in een zille dries, eertijds uit de heide tot cultuur gebracht, gelegen tot 
Daemseijnde onder Westerlo. Palende oost Jan Douwen, zuid de erfgenamen Joris Coninckx, 
west Guilliam Wijnants en noord de erfgenamen Peeter De Cort. Op 25 september aanvaarde 
Amandus Helsen den handslag van deze koop voor de som van 50 guldens en stelde daarop nog 

 
27 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Wilhelmus Meir x Maria Menten, nr. 1600, pag. 324. 
28 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Sprengers x Maria Verboven, nr. 2142, pag. 431. 
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4 hoogen. Op 5 oktober verhoogde Jan Govaerts deze koop met 2 hoogen waarmee hij na de 
kaarsbranding op 22 oktober koper is gebleven. 
 
Derde koop bestaande in een half zille beemd gelegen tot Gelindel onder Westerlo in het zo 
genaamde “ kleijn elsbroeck “. Palende oost de erfgenamen Balthasar Geps, zuid Jan Helsen, 
west de erfgenamen Franciscus Heijlen en noord Guilliam Cuijpers erfgenamen. Anthoon Van 
Hout aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 61 guldens en stelde daarop nog 5 
hoogen. 
 
Aldus gedaan en bij provisie en publiekelijk verkocht op 25 september ten, woonhuis van Amant 
Helsen aan de Capelle Ter Voort onder de jurisdictie van Westerlo. Na de kaarsbranding is 
dezelfde Anthoon Van Houdt koper geworden. 
 
Akte N° 22         27 september 1766 

 
Op heden 27 september compareerde voor mij openbaar notaris, Michiel Willems zich voor hem 
sterk makende en ook voor Guilliam Janssens zijn zwager ter ene, Marten Willems inwoner van 
Olen ter andere welke eerste comparant verklaarde bij deze aan de tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zeker perceel land gelegen tot Bijlen onder Olen, samen 
groot vijf en een halve zille, aan den huurder genoegzaam bekend zo hij verklaarde mits hij 
dezelfde percelen actueel in huur gebruikt en dat voor een kwantiteit van tien en een halve veertel 
koren volgens het spijker van Lier te betalen daarvan de helft aan den voornoemde zijn zwager. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptist Luijten en Adriaen 
Bellens als getuigen. 
 
Akte N° 23          14 oktober 1766 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Soeten secretaris des dorp ter zijne 
nabeschreven gemachtigd bij Sieur Joannes Bellemans burger der stad Antwerpen blijkens 
procuratie van datum 10 oktober 1766 gepasseerd voor de notaris Steencruijs aldaar 
residerende publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen zeker perceel land 
gelegen onder Olen omtrent de Plaetse, groot 80 roeden. Palende oost de Oosterwijcksche straet, 
zuid Joannes Heijns, west Jan Verheijen en noord de gemeente van Olen en meer anderen. 
 
Op 14 oktober en op aggregatie van Joannes Bellemans aanvaarde Joannes Baptiste Van Hove 
den handslag van deze koop voor de som van 190 guldens en stelde daar 10 hoogen op. Op 16 
oktober stelde Hendrick Ooms op deze koop nog 4 hoogen bij en is na de kaarsbranding op 13 
november koper gebleven. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van Peeter 
Janssens en Jan Van Hove schepenen van aldaar. 
 
Akte N° 24          18 oktober 1766 
 
Op heden 18 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Juffrouw Joanna Maria Cools 
begijntje op het begijnhof tot Turnhout welke comparante verklaarde verkocht te hebben aan 
Peeter Verboven inwoner van Geel alhier mede comparerende en de nabeschreven koop 
accepterende te weten van zeker perceel hooiwas gelegen in “ het sammels broeck “ onder Geel 
groot 100 roeden. Palende oost … (leeg), zuid en west de abdij van Tongerlo en noord de Laecke, 
om en mits een som van 101 gulden courant geld. 
 
Mede comparerende Anna Verstappen weduwe wijlen Hendrick Cools moeder der eerste 
comparante die verklaarde hier afstand te nemen van haar vruchtgebruik van dit perceel. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Josephus Naulaerts en Peeter 
Matthijs als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 25          21 oktober 1766 
 

Op heden 21 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Cornelis Verachtert gehuwd met 
Catharina Thijs voor den eerste staak, Martinus Van Nuten als gelaste van Joanna Catharina 
Verachtert zijn huisvrouw voor den tweede en laatste staak. Welke comparanten verklaarden niet 
langer in gemeenschap te willen blijven van alzulke gronden van erven op hun verstorven uit hoofd 
van Michiel Verachtert en Catharina Cluijts hun ouders. 
 
Aan de eerste kavel werd toegewezen vooreerst zeker huis, stallingen, schuur, hof en binnenveld 
ap- en dependentiën van dien gestaan en gelegen tot Meeren onder Olen, groot omtrent een half 
bunder. Palende oost de Meerenschestraat, zuid en west zeker loopke nemende zijn oorsprong uit 
het zogenoemde “ be..ven “ en noord de erfgenamen Jan Verboven? Item zeker perceel land 
genaamd “ de sillen “ gelegen tot Meeren groot een half bunder. Palende oost de erfgenamen Jan 
Bulckens, zuid zekere veldstraat, west Anna Verherstraeten en noord de voornoemde loop. Item 
zeker perceel land ook gelegen tot Meeren groot anderhalve zille, genaamd “ de schambraecke “. 
Palende oost de erfgenamen Jan Verboven, zuid Anna Maria Laenen, west dezelfde en noord 
zeker veldstraatje. 
 
Item zeker perceel land genaamd “ den suerinck “ gelegen als voor # te weten twee honderd 
roeden onder Olen de meer rest onder Geel, groot 300 roeden. Palende oost de erfgenamen 
Adriaen Verbiest, zuid’ S Heerenstraete, west Adriaen Van Nuten en noord de erfgenamen Jan 
Bellens. Item zeker perceel land genaamd “ spensdijck “ ook gelegen tot Meeren, groot omtrent 
een half bunder. Palende oost Jan Laenen, zuid de erfgenamen Peeter Peeters, west dezelfde 
erfgenamen en noord de comparanten condividenten. Item zeker perceel zowel beemd als land 
genaamd “ rolhoven bempt “ gelegen onder Geel, groot omtrent drie zillen. Palende oost 
noordwaarts de gemeente heide van Geel sive loope. 
 
Item zeker perceel zowel hooiwas als kwebbe genaamd “ het hooghgoor “ gelegen in “ het 
hooghgoor gebroeckte “ onder Geel, groot anderhalve zille. Palende oost den loop, zuid ... 
(leeg), west Henrick Bellemans en noord de erfgenamen Henrick Laenen. Item zeker rijdende 
perceel hooiwas ook gelegen onder Geel genaamd “ het crommewiel “ groot omtrent een half 
zille. Palende oost … (leeg). Item zeker perceel hooiwas gelegen in “ het reijmortels gebroeckt “ 
onder Geel, groot omtrent een zille. Item zeker perceel weide genaamd “ den speendijckdries “ 
groot omtrent een half bunder gelegen tot Meeren. Palende oost Jan Laenen, zuid de 
comparanten condividenten, west de erfgenamen Peeter Peeters en noord ’ S Heerenstraete. 
 
Item zeker perceel dries genaamd “ het voorste driesken “ gelegen tot Meeren groot een zille. 
Palende oost zeker straatje, zuid Adriaen Maes, west de loop en noord ’S Heerenstraete. Item 
zeker perceel dries genaamd “ het achtertse driesken “ gelegen als voor groot omtrent een zille. 
Palende oost en zuid de loop, west Jan Groenen en noord de erfgenamen Jan Meir. Item zeker 
perceel dries gelegen tot Geel, groot omtrent een half bunder. Palende oost Jan ’t Sijen, zuid Jan 
Heijlen, west “ den dijck “ en noord Adriaen Goor. Item en tot slot zeker perceel heide genaamd  
“ de kercke heijde “ groot omtrent een half bunder gelegen tot Meeren. Palende oost de 
erfgenamen Anthoon Valentijns, zuid Jan Heijlen, west de erfgenamen Jan De Wolf en noord de 
Veldstraat. 
 
Tweede kavel Sub. Littera B. Aan den tweede kavel werd toegewezen, ten eerste zeker huis, 
stallingen, hof en dries ap- en dependentiën van dien ‘ met de naeckte biehalle ‘ gestaan en 
gelegen op “ den heuvel “ onder Oevel, groot drie zillen. Palende oost de erfgenamen Peeter 
Wouters, zuid Jan ’t Sijen, west Jan Heijlen en noord S’ Heerenstraet. Item zeker perceel land 
groot anderhalve zille genaamd “ het lissens “ gelegen als voor. Palende oost het beneficie van 
Santvliet, zuid S’ Heerenstraet west Jan Helsen en noord de comparanten condividenten. Item 
zeker perceel land genaamd “ de groote pleck “ gelegen onder Olen, groot zeven zillen. Palende 
oost de erfgenamen Jan Helsen, zuid dezelfde en de comparanten condividenten, west Jan 
Helsen en noord S’ Heerenstraet. 
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Item zeker perceel land genaamd “ het half block “ gelegen onder Oevel, groot ander halve zille. 
Palende oost de erfgenamen Jan Helsen, zuid de erfgenamen Peeter Vanden Eijnde, west 
Adriaen Van Kerckhoven en noord S’ Heerenstraet. Item zeker perceel land gelegen onder Olen 
genaamd “ het mertens “ groot een halve zille. Palende oost Jan Groenen, zuid de loop, west de 
erfgenamen Jan Helsen en noord S ‘ Heerenstraet. Item de helft van zeker perceel genaamd “ den 
kerseboom “ gelegen onder Olen waarvan de andere helft competeerde aan Elisabeth Peeters, 
groot 75 roeden voor deze helft. Palende oost de onverdeelde wederhelft Juffrouw Bosch begijntje, 
zuid Jan Groenen, west Hendrick Mertens en noord Jan Groenen en Juffrouw Verluijten begijntje. 
 
Item de helft van zeker perceel land genaamd “ den achtersten kerseboom “ gelegen onder Olen 
waarvan de wederhelft competeerde Elisabeth Peeters, groot 75 roeden. Palende met de 
onverdeelde wederhelft oost Jan Helsen erfgenamen, zuid Juffrouw Anna Maria Bosch begijntje, 
west Jan Groenen en noord een Veldstraatje. Item de helft van zeker perceel land gelegen onder 
Oevel, groot voor deze helft een zille. Oost de comparanten condividenten, zuid het Beneficie van 
Santvliet, west Jan Helsen erfgenamen en noord Adriaen Van Kerckhoven erfgenamen. Item een 
perceel weide genaamd “ de voorste steerte “ groot een zille gelegen tot Oevel. Palende oost 
Cornelis Verwimp erfgenamen, zuid Jan ’t Sijen, west dezelfde en noord de erfgenamen Cornelis 
Verwimp. 
 
Item zeker perceel weide gelegen als voor genaamd “ den achtersten steerdt “ groot omtrent een 
half bunder. Palende Willem Doos erfgenamen, zuid Peeter Vanden Eijnde erfgenamen, west Jan 
’t Sijen en noord Cornelis Verwimp erfgenamen. Item zeker perceel heide genaamd “ de brackx 
hoeve heijde “ groot omtrent een half bunder en gelegen onder de jurisdictie van Geel. Palende 
oost Jan ’t Sijen, zuid de erfgenamen Jan De Wolf west Elisabeth Verstappen erfgenamen en 
noord Jan Heijlen. Item zeker perceel gelegen onder Geel omtrent “de mosselgoren “ groot 
omtrent drie zillen. Palende oost ... (leeg) zuid Jan Heijlen, west zeker straatje en noord ... (leeg). 
Item zeker perceel heide ook gelegen onder Geel omtrent “ de mosselgoren “ groot omtrent een 
zille. 
 
Item zeker perceel zowel beemd als kwebbe gelegen onder Geel genaamd “ den rietbempt “ 
groot een zille. Palende oost Hendrick Mertens, zuid zekere dijk, west Michiel Willems en noord de 
erfgenamen Adriaen Peeters. Item zeker perceel zowel hooiwas als eussel, gelegen onder Oevel 
genaamd “ de voorste sille “ groot een zille. Palende oost Adriaen Van Dingenen, zuid N. 
Peetermans, west Franciscus Thijs erfgenamen en noord “ den duijck “. Item zeker perceel zowel 
hooiwas als eussel genaamd “ de achterste half sille “ gelegen als voor groot een half zille. 
Palende oost Jan M. Heijlen, en Jan Mertens, zuid … (leeg), west N. Peetermans en noord de 
loop. Item zeker perceel hooiwas gelegen in “ het sammels broeck “ genaamd “ den quispelaer “ 
rijdend tegen verschillende personen. Item en tot slot zeker perceel land genaamd “ het ven “ 
gelegen tot Schaetsbergen onder Olen. Groot een zille, palende oost … (leeg). 
 
Volgen verdere voorwaarden alvorens te procederen tot blinde loting ... De eerste kavel is bevallen 
aan Martinus Van Nuten gehuwd met Joanna Catharina Verachtert. De tweede kavel is ten dele 
bevallen aan Cornelis Verachtert gehuwd met Catharina Thijs. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Jan Heijlen en Jan Groenen. 
 

Akte N° 26          21 oktober 1766 
 

Op heden 21 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Joanna Catharina Verachtert 
huisvrouw van Martinus Van Nuten en bij deze vanwege haar man mondeling gelast, mits 
dezelfde om presserende affaires van alhier genoodzaakt was onmiddellijk te vertrekken, ter ene 
zijde en Peeter Verreckt actuele inwoner van Soerle Sub. Civile jurisdictione Westerloensi ter 
andere zijde.  
 
Eerste comparante verklaarde aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende te verhuren zeker haar huis, stallingen en schuur met den hof en verdere ap- en 
dependentiën van dien alle landen, weiden, driessen en heijden daaraan annex zo en gelijk 
hetzelfde op heden deze datum bij deling ten dele is bevallen aan de eerste comparante, 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 159 

uitgenomen zeker perceel beemd gelegen tot Rijckhoven onder Geel degene de verhuurster aan 
haar is reserverende en dat voor een tijd en termijn van een jaar en daarvoor te betalen in voorlijf 
de som van dertig guldens courant en voor korenpacht de kwantiteit van 16 veertelen koren. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Nuten en Jan Heijlen. 
 
Akte N° 27          23 oktober 1766 
 

Voorwaarden en conditie waarop den heer Joannes Baptist Caeijmacx drossaard van Thielen 
benevens Anna Elisabeth Van Passel zijn halfzuster voor dewelke den voorschreven heer zich is 
sterk makende, respectieve voor de kinderen en erfgenamen wijlen Elisabeth Wuijts die hun 
moeder was, publiekelijk presenteerde te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
De eerste koop bestaande in zeker perceel land groot 50 roeden, gelegen tot Boeckel onder Olen 
genaamd “ de half sille “. Palende oost Peeter Hermans, zuid Jan Verbiest, west Catharina 
Blerinckx en noord Willebrordus Bens, leenroerig onder het Leenhof van Boeckel en subject aan 
de Leensche rechten volgens gebruik. Op 28 oktober aanvaarde Martinus Verbiest den handslag 
van deze koop voor de som van 43 guldens courant en stelde daarop nog 7 hoogen en is na de 
kaarsbranding op 13 november voor de Leenheren, dezelfde koper gebleven. 
 
Tweede koop, zeker perceel land gelegen tot Gerheijen onder Olen omtrent “ de buelsche 
boschen “ groot anderhalve zille. Palende oost Peeter Wuijts, zuid de erfgenamen Michiel 
Verachtert, west Adriaen Helsen en noord Henrick Verboven erfgenamen. Geschat bij de 
schepenen op 72 guldens en 6 stuivers. 
 
Derde koop, zeker perceel land gelegen in “ het geelsche broek “ genaamd “ den strickbempt “ 
groot omtrent een derdel. Palende oost … (leeg), zuid de erfgenamen Henrick Verheijen, west  
“ den capellenbemt “ of loop en noord Peeter Verbiest. 
 
Vierde koop zeker perceel hooiwas gelegen in “ geelsch broecx “ genaamd “ het aecker… ” groot 
een zille. Palende oost de erfgenamen Hendrick Verboven, zuid den loop, west ... (leeg) en noord 
Jan D…  
 
Op 23 oktober aanvaarde Henricus Verboven Henrickssone den handslag van de drie 
voorgaande kopen voor de som van 180 guldens en stelde daarop nog 20 hoogen. Op 26 oktober 
compareerde Jan Verboven Henrickssone die de voorgaande kopen verhoogde met 10 verdieren. 
Op 13 november is na de kaarsbranding de voornoemde Jan Verboven koper gebleven. 
 
Akte N° 28          1 december 1766 
 

In den naeme ons Heeren amen, 
 
Kennelijk zij één iegelijk dat op heden 1 december voor mij openbaar notaris in propere personen 
compareerden den eerzame Peeter Torfs en de eerzame Anna Gebruers gehuwden en inwoners 
van alhier (Olen), den eerste comparant gezond van lichaam en de tweede comparante ziek te 
bedde liggende nochtans hun verstand wek gebruikende verklaarden bij deze hun testament te 
willen ordonneren. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een eerlijke 
begraving, met vermelding teniet doende alle voorgaande testamenten voor deze 
gemaakt. 
 

- Verklaren zij comparanten den ene aan den andere over en wederover de eerst 
stervende en den langstlevende van hun beiden te stellen als hun enige universele 
erfgenaam in alle goederen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs, ter presentie van Martinus 
Meir en Peeter Cools geburen der testateurs als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 29         13 december 1766 
 

Voorwaarde en condities achtervolgens dewelke Marten Bellens, Michiel Gebruers gehuwd met 
Dimphna Bellens, Adriaen Bellens, Petrus Laurentius Bellens en Maria Elisabeth Bellens 
voor welke twee laatste Cornelis Bellens en Adriaen Verstockt voogden der zelfden ter zake 
hunne minderjarigheid benevens de voorgenoemde personen gezamenlijk aan de meestbiedende 
op aggregatie van de wethouders van Tongerlo presenteerden te verkopen zeker perceel land 
groot een half bunder gelegen tot Bijlen onder Olen. Palende oost Michiel Willems, zuid Jan 
Franciscus Bogaerts, west “ den buelschen aert “ en noord Jan Laenen Adriaen Verbiest 
erfgenamen. 
 
Op 13 december heeft Marten Caers den handslag aanvaard van voorstaande koop voor de som 
van 302 guldens en stelde daarop nog 12 hoogen. Jan Bellens verhoogde deze koop op dezelfde 
dag nog met vier verdieren en is daarmee na de kaarsbranding op 3 februari 1767 koper gebleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akte N° 1          12 februari 1767 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptist Soeten secretaris van Olen publiekelijk aan 
de meestbiedende presenteerde te verkopen in differente kopen de nabeschreven bomen, struiken 
en schaarhout hierna aan iedere koop naarder geëxpliceerd.  

 

- Eerste koop bestaande in 14 struiken. 
- ... 
- 23ste koop in “ het havereussel “, wezende een eester bos te kappen als schaarhout 

bestaande in 4 gewenten te beginnen westwaarts langs de straat zonder daarin den 
kant langs de straat te begrijpen daar den verkoper reserveerde tien eersters en 
resereverende ook de jonge spruijten. 

 
Volgen enkele folio’s met verklaringen van de kopen en hun respectieve kopers en hun onkosten. 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Hulshout op 12 februari, ter presentie van Joannes 
Andreas Luijten en Diel Van Put en veel meer omstaanders als getuigen. 
 
Akte N° 2          16 februari 1767 
 

Op heden 16 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Janssens zo in eigen naam 
als in kwaliteit van wettelijke voogd der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Adriaen 
Janssens daar moeder af leeft Catharina Van De Weijer, met autorisatie van de wethouders van 
Olen op zijn rekwest en Elisabeth Janssens zuster van de voorzegde Peeter Janssens 
bijgestaan met Joannes Cools haar man, die van toenaam Janssens descendenten van Anna 
Van Oosthoven.  
 
Welke comparanten bekenden en verklaarden onherroepelijk te constitueren en machtig te maken 
den persoon van Joannes Baptista Heijlen alhier woonachtig om in hun naam om uit de hand te 
verkopen zekere kapitale rente van 400 guldens wisselgeld met al de verlopen die er ten achteren 
te bevinden en speciaal bezet op zekere hofstede met het huis, stallingen en andere edificien 
daarop staande met den boomgaard en blok land daaraan gelegen, groot te samen een half 
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bunder, gestaan en gelegen in de parochie van Ossel 29 tussen het veld, geheten “ het velster 
cauter “. Palende met beide einden aan S’ Heerenstraete genaamd “ den wolvendael “ achteraan 
het goed des Geesthuijs van Bruijssegem en aan het goed van Nicolaes Fieremans breder 
vermeld in de constitutie brief daarover gepasseerd voor notaris Guilliam Vaes binnen de stad 
Brussel op 7 september 1755 en op 11 september daarna voor de schepen der bank en 
Heerlijkheid van Bruijssegem vernieuwd.  
 
De koopsom daarvan proveniërende onder zijne kwitantie te ontvangen de kopers daarin wel en 
wettelijk te doen en te laten goeden, vestigen en erven of daartoe procuratie te verleijden met 
gelofte van waerschap en quarand nopens den goeden tittel ende het nomen verum in forma met 
observantie van alle solemniteijten naar rechten gerekwireerd, daarover te passeren behoorlijke 
akte van transport en verder daar over te doen en te verrichten al hetgeen de comparanten aldaar 
present zijnde zouden kunnen of mogen doen met macht van één of meerdere personen te mogen 
subtineren ten effect van al hetgeen voorschreven gelovende de comparanten van alsnu voor altijd 
te zullen houden voor goed, vast en van waarde al hetgeen den voorzegde geconstitueerde of zijn 
gesubtineerden daarin zal hebben gedaan en verricht en namelijk de akten en contracten door 
hem daarover te passeren, alles onder verband en renunciatie als naar recht. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, dato et anno voorschreven, ter presentie van de Heer 
M. N. Van Schoubroeck meijer alhier en Wilm Meer (Meir) president schepen ook alhier als 
getuigen hiertoe aanzocht. Peeter Janssens. Elisabeth Janssens verklaarde niet te kunnen 
schrijven. 
 
Akte N° 3          18 februari 1767 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Soeten secretaris Van Olen publiekelijk aan 
de meestbiedende presenteerde te verkopen in differente kopen het nabeschreven schaarhout 
hierna aan iedere koop breder geëxpliceerd competerende den Heer Bosquet Raedt intendant 
van zijne Excellentie den heer markies van Westerlo.  
 
Eerste koop beginnende westwaarts in het bos op “ de leenten “ ... Totaal 16 kopen o.a. op “ het 
huijsblock “ … Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Heijlen, Guilliam Schuermans en meer anderen als getuigen. 
 
Akte N° 4          28 februari 1767 
 
Op heden 28 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Janssens inwoner alhier, 
Elisabeth Janssens bijgestaan met Joannes Cools haar man. De voornoemde Petrus 
Janssens alsnog als geassumeerde voogd over de zes minderjarige nagelaten kinderen van 
Adriaen Janssens.  
 
Welke comparanten verklaarden en volmachtig te maken Joannes Baptista Heijlen om in hun 
naam te sluiten en passeren de purgatieve rekening op de staat der achtergelaten goederen van 
Petronella Van Oijstoven met macht om onder zijne kwitantie te ontvangen uit handen van Sr. 
Christianus Janssens executeur ten sterfhuis van de gemelde Petronella Van Oijstoven, al 
hetgeen aan hun en ieder van hun comparanten bij dezelfde rekeningen bevonden zal worden toe 
te komen en verder alles meer te doen en verrichten hetgeen zij comparanten zelf present zijnde 
zouden mogen doen alles onder gelofte als naar recht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Willem Meir president schepen en Joannes Andries Luijten als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
 
 

 
29 Ossel is een dorp in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. Het ligt in Brussegem een deelgemeente 
van Merchtem. Ossel ligt zo'n kilometer ten zuidoosten van het dorpscentrum van Brussegem, nabij de 
grens met Hamme. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merchtem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hamme_(Vlaams-Brabant)
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Akte N° 5          10 maart 1767 
 
Op heden 10 maart compareerde voor mij openbaar notaris Anna Peijs weduwe van Adriaen 
Moons 30 inwoonster van Olen ter ene en Joannes Baptista Moons ook inwoner van Olen en 
wettige zoon van de eerste comparante, verklarende aan den tweeden alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zeker huis, stallingen, schuur en hof gestaan in de Plaetse 
van Olen met zes percelen land en vijf percelen zowel driessen, weiden als hooiwas zo en gelijk 
hetzelfde aan haar eerste comparante in touchte competeerde, respectievelijk gelegen onder de 
jurisdictie van Olen en Tongerlo behoudens een perceel hooiwas onder Geel en onder Soerle en 
dat voor een tijd van zes opvolgende jaren om en mits daar jaarlijks voor te betalen in voorlijf een 
som van 25 guldens courant en bovendien 7 veertelen koren voor korenpacht. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Andries Luijten en Jan Franciscus Moons als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6          22 maart 1767 
 

Voorwaarden en condities waarop Marten Van De Weijer weduwnaar van Elisabeth Willems 
publiekelijk met voorgaande permissie van den Heer pastoor aan de meestbiedende presenteerde 
te verkopen alle klederen en lijnwaad bij wijlen zijn huisvrouw achtergelaten.  
 
o.a., neusdoeken, voorschoten, zilvereijser gekocht door Maria Verwimp, kousen, schoenen … de 
contante penningen hiervan ontvangen 20 guldens 6 stuivers en 3 oorden. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht binnen Olen ter presentie van Joannes Andreas Luijten en Peeter Vervoort en 
meer anderen als getuigen. 
 
Akte N° 7          28 maart 1767 
 

Op 28 maart compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Hermans en Joannes De Bruijn 
ter ene. Peeter Van Hove inwoner alhier ter andere, welke eerste comparanten verklaarden aan 
den tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker hun huis, stallingen, 
schuur en hof gestaan en gelegen tot Doffen onder Olen, met de landen, weiden, driessen, 
hooiwas en heiden daaraan annex, groot te samen omtrent 7 bunders aan den huurder 
genoegzaam bekend mits dezelfde bij hem huurder in gebruik heeft. “ de gansekooij heijde “ 
reserveerden de verhuurders voor zich zelf en dat voor een som van 40 guldens in voorlijf en de 
kwantiteit van 18 ½ veerteel koren als korenpacht. Volgen de verhuurvoorwaarden. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Henricus Meir als getuigen. 
 
Akte N° 8          29 maart 1767 

 

Voorwaarden en condities waarop de weduwnaar wijlen Anna Verboven met voorgaande 
permissie van den heer pastoor alhier publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te 
verkopen al de klederen en lijnwaad bij wijlen zijn huisvrouw achtergelaten. 
 
o.a. trekmutsen, neusdoeken, het silvereijser gekocht door Jan Verboven, schoenen, muilen, 
clonen, hoed, hemden … etc. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van 
Wilm Meir en Wilm Huijsmans als getuigen. 
 
Akte N° 9          15 april 1767 
  

Voorwaarden en condities volgens de welke Adriaen Verherstraeten bejaarde jongeman, 
Andries Hoes in huwelijk met Catharina Van Dingenen zich sterk makende voor zijn huisvrouw 
alsook voor Jan Van Dingenen zijn zwager, publiekelijk aan de meestbiedende presenteren te 
verkopen zeker perceel land groot een half bunder genaamd “ de delhoeve ” gelegen tot Doffen 
onder Oolen renende oost De Duijtse Straete, zuid Jan Verluijten en Adriaen Baeten, west 
Elisabeth Peeters en noord de straat. Belast met een cijns aan zijne Excellentie de heer Markies 
van Westerlo als Graaf van Oolen van twee guldens en 2 oorden. 

 
30 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Moons x Anna Peys, nr. 1688, pag. 342. 
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Op heden 15 april aanvaarde den handslag van den eerste koop Peeter Heijlen voor de som van 
56 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen. Op 22 april stelde Joannes Molenberghs nog 2 
hoogen bij en dezelfde dag verhoogde Peeter Heijlen de koopsom met 2 hoogen. Op 7 mei 
verhoogde Jan Molenberghs deze koopsom met 4 hoogen en dezelfde dag nog stelde Peeter 
Heijlen 2 hoogen bij. Na de kaarsbranding op 7 mei is Peeter Heijlen als laatste hooger koper 
gebleven. 
 
Akte N° 10          9 mei 1767 
 

Op heden 9 mei compareerde voor mij openbaar notaris Catharina Bellens weduwe wijlen Peeter 
Bellens bijgestaan met Joannes Bellens haar bejaarde zoon, welke comparante bekende ter 
intrest opgelicht te hebben uit handen van Egidius Bouwen bejaarde jongeman en actueel 
wonende in Grese onder Herentals een som van 200 guldens. 
 
Comparante stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker perceel land groot een half 
bunder gelegen tot Doffen genaamd “ de delhoeve “. Palende oost de Duijtsche straat, zuid Jan 
Verluijten en Adriaen Baeten, west Elisabeth Peeters en noord de straat. Item zeker perceel dries 
gelegen tot Doffen genaamd “ het schee eijck “. Palende oost Elisabeth Peeters, zuid de straat 
leidende van de Plaets van Olen naar Doffen, west Michiel Willems en noord Sieur Van Den 
Heuvel. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Geeraert Van Der Veeken (Vecken) 
en Peeter Verhaert als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 11          9 mei 1767 
 

Op heden 9 mei compareerden voor mij openbaar notaris, Geeraert Van Der Veeken inwoner van 
de bijvang Herentals ter ene, Peeter Verhaert en Catharina Verstappen ter andere welke eerste 
comparant verklaarde bij deze aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker zijn huis nu nog bij hem bewoond met de stallingen, schuur en hof 
daaraan annex, gestaan en gelegen onder Grese Herentals met nog 10 zillen land, 2 zillen dries 
en anderhalve zille hooiwas, aan de huurders genoegzaam bekend en daarvoor jaarlijks te betalen 
in voorlijf een som van 30 guldens courant geld en in korenpacht een kwantiteit van 16 veertelen 
koren. 
 
Volgen de huurvoorwaarden o.a. dat de huurders op het perceel “ den meerder “ genaamd zoveel 
russen mogen steken als naar hun goeddunken voor hun eigen gebruik. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Hendrick Verhaert en Egidius (Dilis) 
Bouwen als getuigen. 
 
Akte N° 12          30 mei 1767 
 

Voorwaarden en condities waarop Hendrick Verwimp, Martinus Verwimp weduwnaar wijlen 
Catharina Coomans en bij defect van voogden over zijn achtergelaten wezen op aggregatie van 
de wethouders van Olen als oppervoogden. Dezelfde Hendrick Verwimp alsnog voor en in de 
naam der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Marten Helsen daar moeder af was 
Catharina Verwimp insgelijks bij defect van voogden op aggregatie van de wethouders van 
Tongerloo. Item Peeter Van Dijck. Item Martinus Verwimp minderjarige jongeman oud 24 jaar en 
de zoon van wijlen Niclaes Verwimp daar moeder af leeft Dimphna Verboven ten deze 
geassisteerd van Hendrick Pauwels zijn schoonvader bij defect van mombers op aggregatie van 
de voorstaande wethouders van Olen. Item Dimphna Verboven ten deze bijgestaan met 
Hendrick Pauwels haar man en momber. Item Adriaen Verwimp gehuwd met Maria Daems die 
tevens voogd was van de minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Alexander De Swert daar 
moeder af leeft Beatrix Verwimp. Die van toenaam Verwimp kinderen en kindskinderen van wijlen 
Jan Verwimp daar moeder af was Anna Bulckens. 
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Item en tot slot Joannes Peeters zich sterk makende voor Elisabeth De Bie zijn huisvrouw. Item 
Joannes Baptista Cluijts in huwelijk met Elisabeth Van De Wijer, welke twee laatsten ten 
regarde van den eerste koop voor de ene helft als verkopers hun ten deze representeren op de 
voorschreven voet en aggregatie als voor en publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te 
verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Ten eerste zeker perceel land gelegen tot Buel genaamd “ de kattendumpels “ groot 350 roeden 
Palende oost Hendrick Heijlen, zuid Jan Boeckx, west de erfgenamen Peeter Heijlen en noord 
Marten Cluijts en de erfgenamen Peeter Schuermans. Op 30 mei aanvaarder Petrus Martinus 
Soeten den handslag van deze koop voor de som van 130 guldens en stelde daarop nog 14 
hoogen. Barbara Boeckx zijn huisvrouw stelde op 30 mei nog 4 hoogen bij. Op 2 juni stelde 
Petrus Martinus Soeten nog 4 hoogen bij en is hij daarmede na de kaarsbranding op 19 juni 
koper gebleven. 
 
Tweede koop, zeker perceel land gelegen tot Buul genaamd “ de berckt “ groot 133 roeden. 
Palende oost Guilliam Verlinden en Jan Boeckx, zuid de erfgenamen Jan Andries, west de 
erfgenamen Jan Dams en noord dezelfde erfgenamen. Dimphna Matthijs aanvaarde den 
handslag van voorstaande koop om en voor de som van 96 guldens en stelde daarop 10 hoogen 
en is daarmede na de kaarsbranding op 19 juli koopster gebleven. 
 
Derde koop zeker perceel land gelegen tot Buel genaamd “ de leenten “ groot 130 roeden. 
Palende oost de erfgenamen Andries Faes, zuid Hendrick Neijers, west de erfgenamen Michiel 
Wouters en noord Marten Dams. Item alsnog zeker perceel heide gelegen tot Buel genaamd “ de 
leenteheijde “ groot een zille. Palende oost de erfgenamen Jan Dams, zuid Elisabeth Wouters, 
west Hendrick Mertens en noord de erfgenamen Adries Faes. Petrus Martinus Soeten aanvaarde 
op 30 mei den handslag van deze koop voor de som van 33 guldens en stelde daarop nog 2 
hoogen en op 2 juni stelde hij nog 4 hoogen bij en is dezelfde op 19 juni na de kaarsbranding 
koper gebleven. 
 
Vierde koop zeker perceel zowel land als heide samen drie zillen gelegen tot Buul genaamd “ de 
thomisheijde “. Palende oost Hendrick Van Hove, zuid Marten Dams, west dezelfde Marten Dams 
en noord de S’heerenstraet van Olen naar Buel. Henricus Verwimp aanvaarde den handslag van 
deze koop op 30 mei voor de som van 47 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen en is hij na de 
kaarsbranding op 19 juni koper gebleven. 
 
Akte N° 13          31 mei 1767 
 

Op heden 31 mei compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter De smet en Dimphna 
Huijsmans gehuwden en inwoners van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
uit handen van Wilm Meir en Peeter Janssens als regenten der fundatie ‘ den Roosencrans ’ 
gefundeerd door wijlen den Eerwaarde heer Henricus Swinnen, een som van 250 guldens 
wisselgeld. 
 
Comparanten stelden voor deze kapitale rente tot speciale hypotheek zekere weide genaamd  
“ den grooten dries “ gelegen tot Schaatsbergen groot omtrent 5 zillen. Palende oost Peeter Van 
Elsen en Adriaen Douwen, zuid de voorschreven Adriaen Douwen en Adriaen Bellens, west 
Anthoon Helsen en Christina Vermeerbergen en noord de voorschreven Christina Vermeerbergen. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van J. A. Luijten en Jan Neijers. 
 
Ontvangen van Peeter De Smedt de som van 250 guldens wisselgeld consenterende alzo in de 
cassatie. 2 mei 1791. 
 
Akte N° 14          9 juni 1767 
 

Op heden 9 juni compareerden voor mij openbaar notaris Joannes De Busser en Anna Meir 
gehuwden en inwoners van Olen welke comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege 
Hendrick Verbist als kapelmeester der Capelle Ter Gestele een som van 100 guldens courant. 
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Comparanten stelden voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel weide gelegen in “ den 
honinck “ groot een half bunder. Oost Geerdt Laenen of zeker veldstraatje, zuid Anna en Joanna 
Meir, west Joseph Du Rurijbrue en noord Hendrick De Busser erfgenamen. Item zeker perceel 
zowel dries als land insgelijks gelegen in “ den honinck “ genaamd “ de branschheijde “ groot 
een bunder. Palende oost de erfgenamen Marten Van Lommel, zuid Adriaen Aerts erfgenamen, 
west Jan Sprengers erfgenamen en noord Adriaen en Elisabeth Wouters. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen ter presentie van Joannes Van Hove en Joannes Andreas Luijten als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergetekende vanwege de erfgenamen en kinderen wijlen Jan De Busser en 
Anna Meir de som van 100 guldens courant met den intrest. 23 november 1784. Joannes Van 
Beijlen. 
 
Akte N° 15          15 juni 1767 
 

Op heden 15 juni compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Heijns ter ene Hendrick 
Meir ter tweede, welke eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van vijf percelen land en een perceel weide gelegen tot Grese 
onder Herentals als Olen, groot te samen 2 en een half bunder en daarvoor jaarlijks te betalen en 
te leveren een som van 10 guldens en de kwantiteit van 9 veertelen koren. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Verstrepen en  J. A. Luijten. 
 
Akte N° 16          15 juni 1767 
 

Op heden 15 juni compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Heijns ter ene en Peeter 
Verstrepen ter tweede welke eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zijn hofstede en den hooiwas daaraan annex gestaan en 
gelegen tot Hezewijk aan den huurder genoegzaam bekend mits hij dezelfde in huur is 
gebruikende en tot dien nog twee percelen land en een perceel weide en een perceel heide 
dewelke actueel in huur worden gebruikt bij Adriaen Bellens en mits daarvoor jaarlijks te betalen 
de som van 58 guldens en een kwantiteit van 37 veertelen en één loopen en een kwartier koren. 
Present Hendrick Meer en J. A. Luijten als getuigen. 
 
Akte N° 17          27 juni 1767 
 

Op heden 15 juni compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Hermans en Catharina Van 
Den Eijnde gehuwden en inwoners van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
vanwege Catharina Van Den Eijnde weduwe wijlen Jan Proost inwoners van Geel een som van 
230 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel weide gelegen tot Boekel, 
groot een half bunder genaamd “ de meiren “. Palende oost Maria Elisabeth Verboven zuid de 
Meirdellestraete, west Jan Van De Parre erfgenamen en noord Franciscus Claes nomine uxoris. 
Item zeker perceel land genaamd “ de delle “ insgelijks gelegen tot Boeckel groot 133 roeden. 
Palende oost en zuid de rentgelders, west de erfgenamen Peeter Van Bijlen en noord Marten Van 
Bijlen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Jan Van Hove 
schepenen van Olen. 
 
Ontvangen van Joannes Hermans als voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen Peeter 
Hermans en Catharina Van Eijnde de som van 230 guldens in remboursement van het 
voorstaande kapitaal op 24 april 1773 gepasseerd voor wijlen den notaris Jan Baptist Soeten 31 
tot Olen geresideerd hebbende. Actum tot Olen present de getuigen op deze laatste november 
1790. Francis Proost. 
 
 

 
31 Jan Baptist Soeten, overleden te Olen op 4 april 1790. 
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Akte N° 18          4 juli 1767 
 

Op heden 4 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Willems inwoner van Olen ten 
gehucht van Bijlen gehuwd met Maria Van Nuten welke comparant bekende ontvangen te hebben 
vanwege Martinus Wouters en Anna Elisabeth Franssen gehuwden en inwoners van Olen, een 
som van drie honderd guldens. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel weide genaamd “ de waeter 
bruelen “ gelegen tot Grijen (Gerheiden) groot een half bunder. Palende oost “ den buelschen 
aert “ zuid de erfgenamen Geeraert Bellens, west de erfgenamen Peeter Bellens en noord Anna 
Verherstraeten weduwe Jan Sprengers. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie 
van Peeter Verbist oud schepen van Westerlo en Joannes Andreas Luijten als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene wegens Marten Willems de som van 300 guldens courant 
ter afkwijting van het voorstaande kapitaal. Actum Olen 22 juli 1780. Merten Wouters. 
 
Akte N° 19          10 juli 1767 
 

Ce jour dix juillet par-devant moi notaire, le Sieur Jean François Bosquet Licentie en droit 
résidant a Westerloo le quel comparant nous a déclaré révoqué comme il révoqué par cette tous er 
quelconques procurations et pouvoirs qu’ il peut avoir donné conjointement avec ses frères ou 
séparément sois que cette procuration ou pouvoir soit passée par-devant notaire sous signature 
ou autrement ou Sieur François subdélègue a Mariembourg, ou sujet de le succession de feu 
monsieur Labbé Bosquet oncle du dit Sieur comparant. 
 
De plus le dit Sieur comparant nous a déclaré de constituer et autorisé par cette pour son 
procureur général et spécial le Sieur De Glarge greffier notaire Royale a Mariembourg au que il 
donne tout pouvoir requis à l’ effet de faire cesser entièrement tous pouvoirs susdit du dit Sieur 
François et d’ exiger de celui compte renseignement et testition des deniers … etc. 
 
Fait et passé au château de Westerlo et en présence de Jean Baptist Wuijts en Pierre Joseph 
Boulets témoins a ce requis et appelez. 
 
Akte N° 20          11 juli 1767 
 

Op heden 11 juli compareerden voor mij openbaar notaris, Hendrick Verwimp en Elisabeth 
Moons gehuwden inwoners van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
vanwege Peeter Van Dijck in kwaliteit als wettelijke voogd der minderjarige wezen achtergelaten 
bij wijlen Catharina Coomans daar vader af leeft Marten Verwimp de som van 35 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel zowel land als heide, groot drie 
zillen gelegen tot Buel onder Olen, genaamd “ de thonisheijde “. Palende oost Hendrick Van 
Hove, zuid en west Marten Dams en noord de Buelestraat leidende van Olen naar Meeren. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus Verhaert en Gommarus Dens 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 21         1 september 1767 
 

Op heden 1 september compareerden voor mij openbaar notaris, Isaac Rochus en Guilliam 
Rochus als gelasten van Elisabeth Rochus weduwe van Jan De Wolf ter ene, Adriaen Meir 
gehuwd met Anna Maria Bellens ter andere.  
 
Welke eerste comparanten verklaarden aan de tweede present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere hofstede met de landen en weiden en hooiwas daaraan annex ten 
meeste delen gestaan en gelegen ten gehucht van Meeren onder Olen, groot te samen 4 bunders 
en 3 dagmalen zo en gelijk Franciscus Boeckx hetzelfde actueel in gebruik heeft, zonder 
nochtans in dezelfde huur te omvatten de kamer van het huis en den hof aan dezelfde kamer 
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annex en dat voor een termijn van zes opvolgende jaren en mits jaarlijks te betalen een som van 
35 guldens voor voorlijf en 12 veertelen koren voor korenpacht en bovendien 15 pond boter. De 
verhuurders reserveerden den houtwas op zeker perceel land genaamd “ de rachters “. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Laurentius Deckers en Franciscus 
Goor als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22          8 oktober 1767 
 

Op heden 8 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus ’t Sijen gehuwd met Anna 
Catharina Wuijts welke comparant verklaarde ontvangen te hebben uit handen van Sieur D. E. 
Hermans Janssone een kapitale som van 1200 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand en speciale hypotheek zeker huis, schuur, hof en 
binnengeleg, ap- en dependentiën van dien, groot een bunder gestaan en gelegen tot Buel. 
Palende oost, zuid en west de straat en noord Hendrick Neijs. Item een perceel land gelegen als 
voor genaamd “ de schom “ groot een bunder. Palende oost en zuid de straat, west de H. 
Geesttafel van Olen en noord Jan Cluijts. Item anderhalve zille land gelegen als voor over de 
baan. Palende oost de Baen, zuid Amand Van houdt, west Marten Daems en noord Jan 
Verachtert. 
 
Item een perceel gelegen als voor genaamd “ de claverheijde “ groot drie zillen. Palende oost en 
zuid Marten Daems west de weduwe Jan Blampaerts en noord Marten Daems. Item zeker perceel 
land genaamd “ het callaerts “ groot anderhalve zille. Palende oost en zuid de straat, west Peeter 
Van Hove en noord Jan Laenen. Item een perceel land genaamd “ het d’ joosens “ groot 250 
roeden gelegen als voor. Palende oost Cornelis Van Nuten nomine uxoris, zuid Jan Helsen 
erfgenamen, west en noord Peeter Van Linden. Item zeker perceel weide genaamd “ de torf 
putten “ gelegen tot Buel, groot 250 roeden. Palende oost Hendrick Stijnen en anderen, zuid de 
voorschreven Hendrick Stijnen, west de erfgenamen Adriaen Laenen en noord Peeter De Smet 
nomine uxoris. 
 
Item een perceel land genaamd “ den verloren cost “ gelegen als voor. Palende oost en zuid de 
straat, west Peeter Van Hove en noord de erfgenamen Adriaen Laenen. Item zeker perceel land 
genaamd “ het reijs “ groot 50 roeden. Palende oost Jan Van Hove, zuid de erfgenamen Adriaen 
Laenen, west Marten Daems en noord Peeter Pauwels. Item en tot slot een perceel zowel heide 
als land, genaamd “ de torfputtenheijde “ ook gelegen tot Buel. groot 350 roeden. Palende oost 
S’ Heerenstraet, zuid Jan Pauwels en Peeter De Smet nomine uxoris, west Peeter Van Linden en 
noord Hendrick De Backer. 
 
Hem rentgelder competerende uit hoofde van zijn ouders. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen ter presentie van Wilm Meir en Adriaen Van Nuten schepenen van Olen als getuigen. 
 
Akte N° 23         3 november 1767 
 

Op heden 3 november compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Laenen schepen alhier 
ter ene en Adriaen Beirinckx alhier present benevens Anna Catharina Verbiest zijn toekomende 
huisvrouw ter andere, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede degene de 
nabeschreven huur accepteerde van zeker zijne stede gestaan en gelegen tot Gerhaegen onder 
Olen zo en gelijk dezelfde bij den verhuurder actueel word bewoond met al de landen, driessen, 
beempden, weiden en hooiwas bij hem actueel in gebruik wordende, behoudens dat den 
verhuurder tot zijn behoefte reserveerde twee percelen land, te samen groot omtrent en bunder het 
ene genaamd “ den buijtenman “ en het ander genaamd “ de haegh “ in welk consideratie in 
plaats van dien den verhuurder aan de stede is voegende en ten deze mede verhuurde drie 
percelen zowel land als weide samen omtrent een bunder. De eerste twee percelen land genaamd 
“ de overvekens “ en het resterende derde zijnde weide genaamd “ de belheijde “ aan den 
huurder genoeg bekend en dat voor een tijd van zes opvolgende jaren en daarvoor jaarlijks te 
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betalen te weten voor graanpacht de kwantiteit van zeventien veertelen koren met de wande of 
winde wel gezuiverd en voor voorlijf de som van 32 guldens courant geld. 
 
De verhuurder reserveerde al het hout, zowel schaarhout als andere te wassen op zijn verhuurde 
gronden van erven. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Verbiest en 
Michiel Beirinckx. 
 
Akte N° 24          6 november 1767 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Van Den Bruel met procuratie op hem verleden bij 
Catharina Bosch bejaarde dochter en het enig achtergelaten kind wijlen Adriaen Bosch daar 
moeder af leeft Catharina De Meulder, die hier afstand doende is van haar touchte die zij 
enigszins aan de nabestaande goederen zou hebben, publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerst koop zeker perceel hooiwas groot 133 roeden wisselend van de kerk van Oosterwijk 
Houtvenne. Palende oost Jan Sijmons, zuid Catharina Heijns?, west De Laecke en noord Peeter 
Verstappen. Op 6 november aanvaarde Guilliam De Ceuster den handslag voor de som van 111 
guldens courant geld en stelde daarop 15 hoogen. op 23 november is na de kaarsbranding 
dezelfde Guilliam De Coster koper gebleven. 
 
Tweede koop zeker perceel land gelegen tot Heultje onder de jurisdictie van Westerlo, groot 133 
roeden genaamd “ den drijhoeck “. Palende oost en noord de S’ Heerenstraet, zuid de 
erfgenamen Peeter Vranckx en west Peeter Dierckx. Op 6 november aanvaarde Joannes 
Dierickx den handslag van deze koop voor de som van 181 guldens en telde daarop nog 12 
hoogen en is hij na de kaarsbranding op 23 november koper gebleven. 
 
Derde koop zeker perceel land gelegen onder Hulshout op “ het sterckxeijnde “ genaamd “ den 
meerbergh “ groot een bunder. Palende oost en west Peeter Dierckx, zuid S’ heerenstraete en 
nord de erfgenamen Cornelis Brusseleirs. Op 6 november aanvaarde Cornelis Raes voor hem of 
zijn command den handslag van deze koop voor de som van 420 guldens en stelde daarop nog 12 
hoogen, dezelfde dag stelde dezelfde nogmaals 12 hoogen bij. Guilliam De Coster stelde op de 
voorzegde derde koop 24 hoogen bij en is hij na de kaarsbranding op 23 november koper 
gebleven. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Hulshout, ter presentie van Diel Van Put en Peeter 
Marien als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N°          6 november 1767 
 

Op heden 6 november compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Verbist bedezetter van 
Hulshout welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege den Eerwaarde Heer pastoor 
Daems, Joannes Vervoort schepen en Adriaen Van Den Bruel bedezetter des dorp en 
Heerlijkheid Hulshout en hun kwaliteit regenten der kerk van Hulshout een som van 350 guldens 
courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand en speciale hypotheek zeker perceel beemd groot 350 
roeden, genaamd “ den houtvonder “ gelegen tot Hulshout omtrent “ de rivierencant “. Palende 
oost de Capellestraet, zuid den H. Geesttafel van Hulshout, west de erfgenamen van den heer 
drossaard Mangelschots en noord Sebastiaen Boeckx, leenroerig onder het Leenhof van zijne 
Excellentie den heer markies van Westerlo. Item zeker perceel land gelegen tot Hulshout omtrent  
“ de vaerte “ groot anderhalve zille. Palende oost “ de vaerte “, zuid Adriaen Laenen, west en 
noord de erfgenamen Adriaen Janssens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Franciscus Janssens en Joannes 
Lembrechts als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 25         18 november 1767 
 
Op heden 18 november compareerden voor mij openbaar notaris, Amant Van Hout en Marten 
Laenen als gelasten van Catharina Blampaerts weduwe wijlen Adriaen Laenen ter ene en 
Joannes Laenen schepen alhier ter andere welke eerste comparanten zich sterk makende voor 
de voorzegde Catharina Blampaerts, verklaarden aan den tweede comparant alhier present en 
de nabeschreven huur accepterende te verhuren zeker huis, schuur, stallingen en hof gestaan en 
gelegen tot Meeren onder Olen met al de landen, beemden, weiden, hooiwassen, driessen en 
heiden daaraan annex, groot te samen 10 bunders salvo justo, zo en gelijk den voorzegde 
Amandus Van Hout hetzelfde is gebruikende en aan den huurder genoegzaam bekent zo hij 
verklaarde en dat voor een tijd en termijn van zes opeenvolgende jaren om en mits daarvoor 
jaarlijks te betalen en te leveren, te weten voor voorlijf een som van zestig guldens en voor 
korenpacht 32 veertelen koren. In te gaan de voorzegde huur te weten voor het huis, beemden, 
weiden, driessen en hooiwassen te half maart en van de landen te half augustus of als de vruchten 
van de gronden zijn gedaan respectievelijk eerstkomende jaar. 
 
Volgen de huurvoorwaarden o.a. dat de verhuurders ten behoeve hunner constituante 
reserveerden het hout, zo schaarhout als alle andere op de voorzegde goederen staand, 
behoudens van een perceel in “ de mosselgooren “ waarvan Geert Laenen de wederhelft heeft, 
welk schaarhout den huurder zal vermogen te kappen als het zal bereiknen den ouderdom van vier 
jaar. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Adriaen Van Nuten. 
 
Akte N° 26         19 november 1767 
 

Op heden 19 november compareerden voor mij openbaar notaris, Amant Van Hout ter ene, 
Petrus Martinus Soeten ter andere welke eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zeker perceel weide, groot omtrent een 
bunder, genaamd “ het breckven “ gelegen tot Meeren onder Olen aan den huurder genoegzaam 
bekent om en mits een som van 26 guldens courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Marten Laenen als getuigen. 
 
Akte N° 27         24 november 1767 
 

Op 24 november compareerden voor mij openbaar notaris, Anna Barbara Roosbroeckx 
bijgestaan met Martinus Goossens haar man, welke comparante verklaarde verkocht te hebben 
aan Martinus Verhoeven hier mede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van 
zeker perceel dennenbos, groot een half bunder en gelegen onder de jurisdictie van Wiekevorst. 
Palende oost den Heer Van Dijck secretaris des graafschap Morckhoven, zuid zeker straatje 
leidende naar de Wimpe, west het Nonnenklooster van Herentals en noord de erfgenamen 
Franciscus Verloij, om en mits een som van 102 guldens en 10 stuivers. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Andreas Luijten en Jacobus Verschueren als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 28         30 november 1767 
 
Op heden 30 november compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam De Ceuster en Joanna 
Catharina Vervoort gehuwden en inwoners van Noorderwijk welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege Joannes Deckers en Anna Barbara Geerewaerts gehuwden en 
inwoners van Wiekevorst een som van zes honderd guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde voor speciale hypotheek zeker perceel land gelegen op “ het sterckxeijnde “ 
onder Hulshout genaamd “ de moerbergh “ groot over het bunder. Palende oost Peeter Dierckx, 
zuid Sheerestraete leidende van Hulshout naar Heultje, west de voorzegde Peeter Dierckx en 
noord de erfgenamen Cornelis Brusselaers en de rentgelders ten deze. Item zeker huis, stal, 
schuur met den hof en binnenblok, ap- en dependentiën van dien groot te samen over de drie 
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zillen insgelijks gestaan op “ het sterckxeijnde “ onder Hulshout. Palende oost de rentgelders, 
zuid dezelfde rentgelders ten deze, west de erfgenamen Cornelis Brusselaers en noord de 
rentgelders. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Andreas Luijten en Hendrick 
Brangers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 29          4 december 1767 
 
Op heden 4 december compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Verheijden en Maria 
Catharina Van Roosbroeck gehuwden en inwoners van Olen, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben van wege de weduwe Francisca Bouwen inwoonster der stad Herentals 
een som van 150 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelde voor speciale hypotheek zeker perceel land genaamd “ de drie zillen “ 
gelegen tot Daemseijnde onder Westerlo. Palende oost Peeter Diels, zuid de loop, west Guilliam 
Weijnants nomine uxoris en noord Peeter De Coster. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Adriaen Bellens en Hendrick Ooms. 
 
Akte N° 30          7 december 1767 
 

Op heden 7 december compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Catharina Van 
Roosbroeck bijgestaan met Joannes Verheijden haar man welke comparante verklaarde 
getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van Sebastiaen Van Roosbroeck haar broer 
hiermede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker perceel weide groot 
een half bunder genaamd “ het soersel “ gelegen onder de jurisdictie van Wiekevorst omtrent “ De 
Wittegracht “. Palende oost Joannes Verloo, zuid de erfgenamen Franciscus Van Der Vecken, 
west het nonnenklooster van Herentals en noord de rivier de Wimp, leenroerig onder het leenhof 
van Mevrouw Van Sanderleijn, om en mits een som van 300 guldens courant geld. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Andreas Luijten en Marten Van Olmen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 31         12 december 1767 
 

Op heden 12 december compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Leijs Anthoonssone 
bejaarde jongeman welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Elisabeth Wouters 
zijn moeder een som van 158 guldens courant geld, dienende deze voor volle kwitantie van andere 
te moeten doceren en dat zo in voldoening van een som van 25 guldens courant als de voorzegde 
Elisabeth Wouters aan de comparant schuldig was uit hoofde van conformiteit van zeker mutueel 
testament gemaakt bij Anthoon Leijs zijn vader als in voldoening van een som van 33 guldens die 
zij Elisabeth Wouters ook schuldig was aan de comparant uit hoofde van Peeter Leijs des 
comparants grootvader … waarvan de meublilaire goederen onmiddellijk na de dood van wijlen 
zijn grootvader werden verkocht en de penningen daarvan werden genoten na deductie van de 
kosten van de begrafenis zijn bij wijlen Jan Marien des voorschreven Elisabeth Wouters tweede 
man voor een derde part opgetrokken. Elisabeth Wouters heeft ook genoten en getrokken sedert 
de dood des comparants grootvader zeker perceel leenroerig bos gelegen omtrent “ De 
Wittegracht “ onder Westerlo. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Peeter 
Van De Weijer als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 32         19 december 1767 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Cornelis Van Roij als gelaste van de Juffrouwen 
Anna Maria Van Roij en Joanna Maria Van Roij zusters publiekelijk aan de meest biedende 
presenteerde te verkopen de nabeschreven bomen, struiken en schaarhout. Gelegen o.a. op “ het 
driesken “, “ den geert “, “ het plantsoen “, “ het meester mertens boschken “ … Aldus 
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verkocht binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Van Den Bruel, Diel Van Put en meer 
omstaanders als getuigen. 
 
Akte N° 33         19 december 1767 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Cornelis Van Roij als gelaste van de Juffrouwen 
Anna Maria Van Roij en Joanna Maria Van Roij zusters publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen de nabeschreven gronden van erven. 
 
Eerste koop zeker perceel land genaamd “ het driesken “ gelegen onder Hulshout groot 263 
roeden. Palende oost de Cappellestraat, zuid en west de erfgenamen Franciscus Boeckx en noord 
de Juffrouw Verlinden. Petrus Martinus Soeten aanvaarde den handslag van deze koop op 19 
december voor de som van 310 guldens en stelde nog 15 hoogen op en verhoogde dezelfde dag 
deze koop nog met 15 hoogen en nogmaals met 10 hoogen dezelfde dag en is hij daarmede na de 
kaarsbranding op 7 januari 1768 koper gebleven. 
 
Tweede koop een perceel zowel land als bos, groot 261 roeden gelegen onder Hulshout genaamd 
“ den geert “. Palende oost de erfgenamen Jan Snijers, zuid en west de Cappellestraat en noord 
de erfgenamen Jan Baptist De Schutter. Petrus Martinus Soeten aanvaarde den handslag van 
deze koop voor de som van 301 guldens en stelde daarop nog 7 hoogen. Dezelfde dag stelde 
Peeter Bruijnseels schepen van Heist voor en in den naam van Adriaen Hanegreefs nog 10 
hoogen bij en is Adriaen Hanegreefs na nog enkele verhogingen na de kaarsbranding op 7 
januari 1768 koper gebleven. 
 
Derde koop zeker bos, genaamd “ het meester mertens “ groot 134 roeden gelegen onder 
Hulshout. Palende oost Peeter Verbist cum suis, zuid Adriaen Haepers, west de erfgenamen 
Hendrick Van Dijck en noord Peeter Verbist cum suis. Gijsbrecht Boeckx aanvaarde den 
handslag van deze koop voor de som van 126 guldens. 
 
Vierde koop zeker perceel bos gelegen onder Hulshout genaamd “ het cruijsbosch “ groot 429 
roeden. Palende oost den Heer Tubbeckx, zuid Adriaen Boeckx, west de erfgenamen Adriaen 
Janssens en noord Peeter Boeckx. Adriaen Van Den Bruel aanvaarde den handslag van deze 
koop voor de som van 212 guldens. 
 
Vijde koop de helft van zeker perceel beemd waarvan de andere onverdeelde helft competeerde 
aan Franciscus Naets, groot drie dagmalen. Oost Peeter Bruijnseels, zuid den H. Geest tafel van 
Heist, west Jan Van Deuren en noord de voorzegde Peeter Bruijnseels. 
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Akte N° 1          12 januari 1768 
 

Alzo Joannes Baptista Jacobs bejaard jongeman en schepenen van het land en vrijheid Geel ab 
intestato is komen te overlijden welke nalatendheid den Heer Saenen drossaard van aldaar 
nomine officie ad opus jus habentium had aanvaard ten welk einde den voorschreven heer met 
redelijke interval van tijd bij affixtie en ‘ gasette ‘ hadde doen dragen al degene die enig recht tot de 
voorzegde nalatendheid wilden pretenderen als wanneer aldaar is gecompareerd Sieur Joannes 
Baptista Soeten secretaris des Graafschap Olen als gelaste van Maria Jacobs inwoonster der 
stad Lier dewelke aldaar heeft overgelegd zekere boom genelogick waarbij hij na prealabele 
examinatie vaststelde dat zij de nicht germain was van de overleden Joannes Baptista Jacobs 
als zijnde gebroeders kinderen en vaderlijke bloedverwanten.  
 
Mits welke den voorzegde heer drossaard aan en ten behoeve van de Maria Jacobs had afstand 
en cessie gedaan van het part competerende de vaderlijke vrienden en mits zich niemand van de 
moederlijke zijde als erfgenamen in de voorzegde nalatendheid had gepresenteerd zo is na 
voorgaande procedure bij vonnis van de heren schepenen der Vrijheid Geel op datum van 21 
november laatstleden geaccordeerd de verdere gehele lichting der penningen geprovenieerd uit de 
nalatendheid onder behoorlijke akte van garantie te leveren aan den voorzegde heer drossaard om 
daaraan te voldoen.  
 
Zo is op heden 12 januari 1768 voor mij openbaar notaris tot Olen residerende en actueel binnen 
de stad Lier zijnde present van de ondergenoemde getuigen gecompareerd de voorzegde Maria 
Jacobs weduwe wijlen Cornelis Van Evenbroeck inwoonster dezer stad Lier bijgestaan met een 
vreemde voogd haar door mij notaris gegeven en verklaarde ontvangen te hebben alle penningen 
geprovenieerd van de nalatendheid der verkochte erfgoederen van wijlen Joannes Baptista 
Jacobs in zijn leven schepen van Geel, verklarende overzulks ingeval iemand de nalatendheid 
hetzij in het geheel of ten dele wilde pretenderen bij middel van recht werkstellig maakte en dat 
dezelfde wie men niet gelooft tot de voorschreven nalantendheid bij vonnis definitief gefundeerd 
zou worden verklaarde dat zij comparante in dat geval den voorzegde heer drossaard zal 
indemniseren van alle schade en prejeductie degene de voorschreven heer met de voorschreven 
nalantendheid aan haar te hebben volgen zou komen te lijden, mitsgaders alle procedures en 
restituties in het geval als voor te zullen nemen ten hare eigen private last, verbindende ten dien 
einde haar persoon en goederen, roerende en onroerende. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Lier, ter presentie van Guilliam De Coster en 
Franciscus Smeijers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2          15 januari 1768 
 

Op heden 15 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Jan Struijf welke comparant 
bekende ontvangen te hebben vanwege Joannes Thielemans en Maria De Loecker gehuwden 
en inwoners der stad Herentals een som van 200 guldens courant. 
 
Comparanten stelden voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel land genaamd “ het wees 
block “ groot 360 roeden gelegen tot Kerckhoven onder Tongerlo. Palende oost de Weuvestraet, 
zuid “ de weuve “ west Geeraert Laenen en noord Jan Verheijen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Joannes Dierickx en Joannes Andreas Luijten als getuigen. 
 
Ontvangen van Peeter Jan Struijf de som van 200 guldens met de verlopen intrest. 29 oktober 
1769. Joannes Thielemans en Maria De Loecker. 

Not. 6051: 1768 - 1769 
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Akte N° 3          16 januari 1768 
 

Op heden 16 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Joannes Cornelis Van Roij 
gemachtigd bij onherroepelijke procuratie op hem verleden bij Juffrouw Joanna Maria De Roij op 
datum van 15 januari 1768, gepasseerd voor de notaris J. De Keijser tot Mechelen alsnog 
gemachtigd van Juffrouw Anna Maria Van Roij haar zuster met macht van substinentie 
gepasseerd voor de notaris De Neck tot Brussel residerende.  
 
Welke comparant verklaarde verkocht te hebben ten behoeve van Peeter Bruijnseels Janssone 
schepen des land en Vrijheid Heijst accepterende deze koop te weten de helft van zeker perceel 
beemd gelegen tot Bruggeneijnde onder Heijst, groot 150 roeden voor de helft waarvan de andere 
helft van de onverdeelde wederhelft competeerde aan Franciscus Naets. Palende in het geheel 
oost De H. Geest tafel van Heijst, zuid de erfgenamen Jan Van Deuren, west en noord den 
comparant acceptant om en mits een som van 232 guldens courant. 
 
Aldus gedaan en getransporteerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
Adriaen Hanegreefs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 4          7 februari 1768 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Soeten als gelaste van den Heer Bosquet 
intendant van zijne Excellentie den heer markies van Westerlo publiekelijk presenteerde te 
verkopen in differente kopen het schaarhout nader gespecifieerd, alles gestaan tot Buel zowel in 
de bossen als veldkanten aan den voorzegde heer competerende. 
 
 O.a. op “ het schom “, “ het passelmans “, op “ het heijken “, op “ de langels “, op “ de cleijn 
 dellen “ en in “ den waeterbruel “, …, ” het meijers blocxken “. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Hove en Guilliam Schuermans en 
meerdere getuigen. 
 
Akte N° 5          20 februari 1768 
 

Op heden 20 februari compareerde voor mij openbaar notaris Demoiselle Marie Françoise De 
Haux veuve de feu Sieur Barthlemi Bosquet et le seigneur Jean François Bosquet Licentie en 
droit son fils les quele comparante apres avoir pris lecture er communicalio par copie authentique 
de l’ acte de vente fait et pasee en leur nom par devant le notaire Barré et temoins o couvins le 
vingt-huit janvier mil sept cent quarante-neuf par le Sieur Jean Baptista Bosquet qui en a promis 
ratification en faveue du Sieur Martin Forgeois demeurant à Philippeville le quel acte a été réalisé 
à la prevote Roijale de la ditte ville le cinq janvier de l’anne dernier, m’ ont dits et declaré de le 
ratifier er aprouvers dans tout son contenu voulants qu ‘ il foit executé suivant sa forme et teneur. 
 
Akte N° 6          21 februari 1768 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Van Linden in kwaliteit als kerkmeester der parochiale 
kerk van Olen publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verhuren zeker twee 
beemdekens gelegen onder de jurisdictie van Noorderwijk, tussen Morckhoven en Straeteneijnde, 
groot omtrent … (leeg) zo hetzelfde aan de kerk competeerde. 
 
Op 24 februari heeft Joannes Verlinden molder als laatste hoger deze huur aanvaard om en mits 
de som van 10 guldens jaarlijks courant geld. Aldus gedaan en publiekelijk verhuurd binnen 
Morkhoven, ter presentie van Wilm Meir en Adriaen Mathijs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7          29 februari 1768 
 

In den naem ons Heere amen, 
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Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 29 februari voor mij openbaar notaris compareerden den 
eerzame Adriaen Heijlen en de eerzame Maria Deckers gehuwden en inwoners van Morckhoven 
den eerste comparant gezond en de tweede comparante ziek te bedde liggende, nochtans beiden 
hun verstand wel machtig zijnde, welke comparanten verklaarden niet te willen scheiden zonder 
alvorens hun tijdelijke goederen gedisponeerd te hebben. 
 

- Vooreerst recommandeerden zij testateurs dat hun lichamen begraven zouden worden 
in gewijde aarde en dat de langstlevende ter discretie zal doen de pieuze werken en het 
laten celebreren van missen tot lafenis der ziel der eerst stervende. 
 

- Dispositie van hun haafelijke goederen maken zij aan elkaar met voorwaarde dat de 
langstlevende de kosten van de begrafenis zal moeten betalen. De testatrice verklaarde 
dat kort na haar dood haar klederen en lijnwaad moet uitgegeven worden aan haar 
zuster Anna Deckers. 
 

- De Renten en obligaties die werden uitgezet verklaarden zij aan de langstlevende te 
maken, de touchte gedurende hun leven en de helft der eigendom van allen dezelfde 
den testateur competerende verklaarde hij te maken aan Catharina Van Dijck wettige 
dochter achtergelaten bij wijlen Anna Catharina Heijlen daar vader af leeft Franciscus 
Van Dijck secretaris Van Morckhoven, en kort na het overlijden van hem testateur tot 
lafenis van zijn ziel uit te keren de kwantiteit van 100 veertelen koren, te weten 60 aan 
de schamele huisarmen van Noorderwijk en 34 veertelen aan de schamele huisarmen 
van Morckhoven. 
 

- Verder verklaarde zij testatrice wat haar competeerde # hieraan gekort een som van 
600 guldens die te rente werd uitgezet en in tweede huwelijk gerembourseert … te laten 
aan haar zusters en broers hoofdelijk gelijk, stellende de twee kinderen achtergelaten 
bij wijlen Elisabeth Deckers haar zus bij representie in plaats van hun moeder. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morckhoven ten woonhuis der testateurs, ter presentie van 
Joseph Franciscus Heijlen en Anthoon Vertommen als getuigen hiertoe aanzocht. De testatrice 
verklaarde wegens haar ziekte niet te kunnen tekenen. 
 
Akte N° 8          7 maart 1768 
 
Op heden 7 maart 1768 compareerden voor mij notaris J. B. Soeten, Joannes Laenen schepen 
alhier voor één staak, Martinus Laenen gehuwd met Dijmphna Wijtens voor de tweede staak, 
Catharina Laenen bijgestaan met Amandus Van Hout haar man voor de derde en laatste staak, 
die van toenaam Laenen wettige kinderen van wijlen Adriaen Laenen en Catharina Blampaerts 
gehuwden tijdens hun leven en verklaarden niet langer in gemeijnen saemenheijdt te willen blijven 
van alzulke erfgoederen als op hun uit den hoofde van hun voorzegde ouders zijn gesuccedeerd 
bij aflijvigheid der zelfde maar daarvan te scheiden en te delen en hebben al volgende ten effecte 
van dien dezelfde goederen gelegd in drie kavels A, B en C zo egaal en conform in waarde aan 
elkaar en als het doenlijk is geweest. 
 
Den eerste kavel Sub. Littera A is toegelegd en zal aan dezelfde uit kracht dezer volgen, vooreerst 
zeker huis, stal en schuur ap- en dependentiën van dien met den hof en binnenveld daaraan 
annex, groot te samen omtrent de drie zillen gestaan en gelegen tot Meeren onder Olen. Palende 
oost de Meerensche straete, zuid Marten Verbiest en Anna Maria Bacx (Boex?) en noord de straat 
en de erfgenamen Peeter Peeters. Item zeker perceel land gelegen tot Meeren, groot een half 
bunder genaamd “ het bremblock “. Palende oost Juffrouw Verluijten begijntje, zuid de straat, 
west en noord Dijmphna Haeverens. 
 
Item zeker perceel dries als land genaamd “ den grooten dries “ en “ pellekensdriesch “ groot 14 
zillen salvo justo, gelegen tot Meeren. Palende oost de erfgenamen Adriaen Van Castel en 
anderen, zuid en west de straat en de voorzegde Juffrouw Verluijten en noord de voorzegde 
Juffrouw Verluijten en Dijmphna Haverhens. Item zeker perceel land genaamd “ de haege “ 
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gelegen tot Larum onder Geel, groot 250 roeden salvo justo. Palende oost Hendrick Verboven, 
zuid Sieur Willems, west de straat en noord Willem Bens. Item zeker perceel weide genaamd “ de 
cleerboschheijde “, groot 250 roeden salvo justo gelegen tot Meeren. Palende oost Anna 
Verherstraeten en de erfgenamen Jan Meir, zuid de erfgenamen Cornelis Verwimp, west Jan 
Verbist erfgenamen, de erfgenamen Jan Laenen en Anna Maria Peeters en noord dezelfde Anna 
Maria Peeters. 
 
Item zeker perceel land genaamd “ het velleken “, groot anderhalve zille gelegen tot Meeren … 
Item zeker perceel bos gelegen tot Buel onder Olen, groot een zille. Palende oost Adriaen Wouters 
en Joris Cluijts erfgenamen, zuid zijne excellentie den heer graaf alhier, west de gemeente alhier 
en noord Cornelis Geerewaerts. Item zeker perceel land genaamd “ de heijde “ groot omtrent een 
half bunder gelegen tot Buel. Oost Juffrouw Verluijten, zuid de erfgenamen Jan Bulckens, west en 
noord Anna Verherstraeten. Item zeker perceel zowel land als bos, groot anderhalve zille, 
genaamd “ het edeken “ gelegen tot Meeren. Palende oost Marten Bleirinckx, zuid de straat, en 
noord den heer Mortgat secretaris van Geel nomine uxoris. Item zeker perceel land genaamd “ de 
overvekens “, groot omtrent een half bunder gelegen tot Meeren. (Oost) de erfgenamen Jan 
Bulckens en Dijmphna Haverhens, zuid, west en noord de straat. 
 
Item zeker perceel beemd gelegen tot Larum onder Geel, groot een zille, genaamd “ de voort “. 
Palende oost de loop, zuid Peeter De Smet, west de erfgenamen Jan Feijen en noord Jan ‘t Sijen. 
Item zeker perceel beemd gelegen tot Larum onder Geel, genaamd “ de duijckt “, groot omtrent 
een half bunder. Palende Wilm Bens, zuid ... (leeg), west de erfgenamen Mathijs Mans en noord 
de erfgenamen Peeter Claes. Item zeker perceel beemd gelegen tot Larum, groot een derdel, 
genaamd “ den reijmortel “. Palende oost Hendrick Vermeulen, zuid ... (leeg), west Marten 
Verbiest en noord “ de wellaertsheijde “. Item zeker perceel zowel beemd als bos, gelegen tot 
Larum onder Geel, groot omtrent een half bunder, genaamd “ de mosselgooren “ waarvan Geert 
Laenen de onverdeelde wederhelft heeft. Palende in het geheel oost Maria Bacx, zuid Jan t Sijen, 
west den heer Van De Poel en noord de loop. 
 
Item zeker perceel heide tot Larum, groot een zille genaamd “ de spieheijde “. Palende oost, zuid 
en west … (leeg) en noord Marten Peeters. Item zeker perceel zowel bos als heide gelegen tot 
Larum, groot een zille genaamd “ de haegelheijde ….. Item zeker perceel zowel beemd als heide 
genaamd “ den asbempt “ gelegen tot Larum groot 350 roeden salvo justo. Palende oost Marten 
Blerincx, zuid den heer Mortgat nomine uxoris, west de erfgenamen Jan Verboven en Peeter 
Janssens en noord “ den mosbergh “. Item en tot slot zeker perceel beemd, genaamd “ het 
hoogh goor “ gelegen tot Larum onder Geel groot een zille. Palende oost de loop, zuid Marten 
Van Nuten, west Hendrick Belmans en noord Jan Verluijten en Adriaen Verstappen. 
 
Tweede kavel Sub. Littera B. Ten eerste wordt aan dezelfde kavel toegelegd, zeker huis, stal en 
schuur ap – en dependentiën van dien met den hof en binnenveld, gestaan en gelegen tot Buel, 
groot omtrent zeven zillen. Palende oost de straat, zuid de erfgenamen Adriaen Van Genechten, 
west de erfgenamen Marten Van Genechten en noord Elisabeth Wouters en de comparanten 
condividenten. Item zeker perceel land gelegen tot Buel onder Olen, genaamd “ het bosch “ en 
“ het mertekens “ groot over het bunder. Palende oost de straat, zuid den Heer Bosquet, west de 
erfgenamen Gommer Van Hove en noord Anna Maria Peeters. 
 
Item zeker perceel land genaamd “ de leente “ groot omtrent een half zille gelegen tot Buel. 
Palende oost Peeter Stijnen, zuid de straat, west Jan Van De Weijer en noord Hendrick Neijers. 
Item zeker perceel weide genaamd “ de torfputten “ groot drie zillen, gelegen onder Tongerlo bij 
Buel. Palende oost Marten ‘t Sijen en anderen, zuid Peeter Verachtert, west Marten Daems en 
noord de comparanten condividenten. Item zeker perceel heide genaamd “ de cuijlheijde “ 
gelegen tot Buel onder Olen, groot een zille. Palende oost ... (leeg), zuid Peeter Stijnen, west … 
(leeg). Item zeker perceel heide gelegen tot Buel, groot een zille genaamd “ den teunsbergh “. 
Palende oost de erfgenamen Hendrick Meir, zuid de kerk alhier, west Theresia Luijten weduwe 
Geert Bellens. Item zeker perceel heide gelegen in “ de langels “ onder Olen, groot een zille. 
Palende oost Marten Daems, zuid de straat, west het straatje en noord Anna Maria Peeters. 
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Item zeker perceel weide gelegen in “ de langels “ onder Olen, groot anderhalve zille genaamd  
“ den biesackers “. Palende oost de erfgenamen Gommar Van Hove, zuid en west de straat en 
noord de loop. Item een perceel land genaamd “ de langels “ gelegen tot Buel onder Olen, groot 
drie en een halve zille. Palende oost de baan, zuid en west de comparanten condividenten en 
noord de straat. Item zeker perceel land genaamd “ de schaetsheijde “ gelegen tot Buel, groot 
anderhalve zille. Palende oost Egidius D’ Joos, zuid de erfgenamen Adriaen Wouters, west den 
voorschreven D’ Joos en noord de straat. Item zeker perceel zowel bos als land, genaamd “ den 
cleijnen bosch “ groot omtrent een half bunder gelegen tot Buel. Palende oost Marten Daems, 
zuid de straat, west Jan Van De Weijer en noord den Heere Raad Bosquet. 
 
Item zeker perceel land genaamd “ het grijens plecxtien “ gelegen als voor, groot een halve zille. 
Palende oost den loop, zuid Adriaen Wouters, west dezelfde en noord de straat. Item zeker 
perceel land genaamd “ het d’joos block “, groot 75 roeden, gelegen tot Grijen onder Olen. 
Palende oost de erfgenamen Jan Verboven, zuid de erfgenamen Adriaen Peeters, west den loop 
en noord Michiel Willems. Item zeker perceel weide genaamd “ den brouwketel “ gelegen tot 
Meeren, groot met de heide daaraan gelegen omtrent de drie zillen. Palende oost de straat, zuid 
de straat en west de erfgenamen Peeter Peeters. Item zeker perceel beemd gelegen in “ den 
haersack “ onder Olen, groot een zille. Palende oost de erfgenamen Jan Helsen, zuid de loop, 
west de erfgenamen Peeter Feijen en noord de Nete. Item zeker perceel beemd gelegen in “ het 
geruijm “ onder Geel, groot een derdel. Palende oost de erfgenamen Diel Verstappen, zuid de 
loop, west over de loop en noord de Nethe.  
 
Item zeker perceel zowel beemd als heide, genaamd “ het pashuijs “ groot omtrent een bunder 
gelegen in “ de pashuijsen “ onder Geel. Palende oost Jan Van Hove, zuid “ den ouden dijck “ 
west de erfgenamen Peeter Meir en noord Adriaen Van Genechten. Item zeker perceel beemd 
gelegen in “ den mosbegh “ onder Geel, groot en half zille. Palende oost Anthoon Helsen, zuid 
Peeter Leirs, west den loop en noord Jan Cools. Item zeker perceel beemd zijnde hooiwas 
gelegen in “ het gelebroeck “ groot een halve zille. Palende oost het nonnenklooster van 
Herentals, zuid Maria Van De Weijer, west Maria Cnaps en noord de erfgenamen Michiel 
Veckemans. Item zeker perceel hooiwas genaamd “ de schueredel “ gelegen in “ het gele 
broeck “, groot 33 roeden. Palende oost de erfgenamen Jan Heijlen, zuid Marten Van Bijlen, west 
en noord de Nethe. Item en tot slot zeker perceel land genaamd “ het velleken “ groot anderhalve 
zille gelegen tot Meeren. Palende oost Peeter Van Linden, zuid de erfgenamen Adriaen Laenen, 
west de erfgenamen Adriaen Peeters en noord de Veldstraat. 
 
Derde kavel Sub. Littera C. Ten eerst werd aan deze derde en laatste kavel toegelegd zeker huis, 
stal en schuur met de ap- en dependentiën, met den hof en binnenveld, gestaan en gelegen tot 
Buel onder Olen, groot in het geheel een half bunder. Palende oost de straat, zuid Anna Maria 
Peeters, west den loop en noord Cornelis Verhaegen. Item zeker perceel land genaamd “ den 
geer “ groot twee en een halve zille gelegen tot Buel onder Olen. Palende oost Maria Wuijts, zuid 
de straat, west een straatje en noord de straat. Item zeker perceel land genaamd “ het cuijpers “ 
groot een halve zille gelegen tot Buel. Palende oost de weduwe van Jan Van Castel, zuid den 
Heer Bosquet, west de straat en noord Hendrick Van Hove. 
 
Item zeker perceel land genaamd “ het veldt “ groot vijf zillen gelegen tot Meeren. Palende oost 
Maria Bacx, zuid en west de erfgenamen Adriaen Peeters en noord Adriaen Van Nuten, Peeter 
Verlinden en anderen. Item zeker perceel zowel weide als land genaamd “ den buelschen dries “ 
gelegen tot Buel, groot drie zillen. Palende oost Jan Van De Weijer, zuid de erfgenamen Jan 
Daems, west de erfgenamen Jan Van Olmen en noord Anna Maria Peeters. Item zeker perceel 
weide genaamd “ het wouwerken “ gelegen tot Buel, groot een zille. Palende oost Marten Daems, 
zuid Marten t’ Sijen, west Peeter Van Linden en noord de erfgenamen Jan Pauwels. Item zeker 
perceel dries genaamd “ de torfputten “ gelegen tot Buel onder Olen, groot drie zillen. Palende 
oost Marten ’ t Sijen, zuid de comparanten condividenten en noord Peeter Van Hove en meer 
anderen. Op conditie dat de cavelant van dit perceel de weg zal moeten gedogen aan de cavelant 
van den tweede kavel om daarover te gaan en te rijden met de kar en paard naar “ den 
achtersten dries “. 
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Item zeker perceel bos genaamd “ het reijs “ gelegen tot Buel, groot een halve zille. Palende oost 
de erfgenamen Adriaen Wouters, zuid de straat, west Marten Daems en noord Diel D’ Joos. Item 
zeker perceel land gelegen in “ de langels “ tot Buel, genaamd “ de langel “ groot een half bunder. 
Palende oost de straat, zuid de erfgenamen Geert Bellens, west Jan Smets en noord het straatje. 
Item zeker perceel land gelegen in “ de langels “ groot anderhalve zille. Palende oost de 
comparanten condividenten, zuid Peeter …, west Michiel Willems en noord de straat. Hierin 
begrepen en toegelegd den houtkant oostwaarts van het voorschreven perceel gelegen. Item een 
perceel land gelegen in “ de langels “ groot een zille. Palende oost de Herstraete, zuid Marten ’t 
Sijen, west Peeter Van Hove en noord de comparanten condividenten. 
 
Item zeker perceel land genaamd “ den herbosch “ groot een bunder gelegen tot Buel. Oost 
Michiel Haverhens erfgenamen, zuid en west de straat en noord den heer Bosquet. Item zeker 
perceel land genaamd “ het floris “ groot een half bunder gelegen tot Buel onder Olen Palende 
oost Elisabeth Wouters, zuid de erfgenamen Adriaen Laenen, west het straatje en noord de 
erfgenamen Jan Bellens. Item zeker perceel land genaamd “ de cnockhoeve “ gelegen in de 
Vierhuizen onder Olen, groot anderhalve zille. Palende oost de straat, zuid de erfgenamen Jan 
Bellens, west dezelfde en noord de erfgenamen Jan Verboven. Item zeker perceel beemd, zijnde 
hooiwas gelegen in “ het oostelsbroeck “, groot een zille. Palende oost Peeter Kneuckelberghs, 
zuid Maria Bernarda Mutsaerts, west de Laecke en noord dezelfde Laecke en de abdij van 
Tongerlo. Item zeker perceel zowel heide als weide gelegen tot Larum onder Geel, genaamd “ de 
belheijde “ groot 374 roeden. Palende oost Wilm Bens en anderen, zuid Sieur Selleslaghs bos, 
west Peeter Verbiest en anderen en noord Peeter Verbiest cum suis. 
 
Item zeker perceel zowel weide als heide gelegen tot Larum onder Geel genaamd “ het 
goorheijcken “ groot een half bunder. Palende oost de erfgenamen Michiel Gebruers, zuid de 
straat, west Jan Mens en noord Marten Peeters. Item zeker perceel beemd zijnde hooiwas 
genaamd “ de schueredel “ gelegen in “ het gelebroeck “ groot 233 roeden. Palende oost 
Cornelis Molenberghs, zuid Geert Helsen, west Peeter Verboven en noord de Nethe. Item zeker 
perceel gelegen in “ het gelebroeck “ genaamd “ den rieckbempt “ groot een zille. Palende oost 
Jan Sprengers erfgenamen, zuid Marten Bellens, west den loop en noord de Nethe. Item zeker 
perceel heide en kwebbe genaamd “ de haegel heijde “. Palende oost Jan Van Genechten, zuid 
Hendrick Verboven, west Peeter Blerinckx en noord Sijmon De Bruijn. Item en tot slot zeker 
perceel heide genaamd “ de gansekoij heijde “ gelegen onder Olen, groot een bunder. Palende 
oost Marten Hoes, zuid de straat, west de straat en noord den misweg. 
 
De comparanten condividenten hebben alvorens te komen tot blinde loting en uittrekking der 
biljetten door een neutrale persoon onderling besproken en geconditioneerd de navolgende 
clausules en condities: ten eerste dat de huur van al de voorgaande goederen in het ‘ gemeijn ‘ zal 
blijven voor een tijd en termijn van zes eerstkomende jaren mits vele dezelfde voor zulke lange tijd 
en termijn zijn verhuurd te verstande nochtans dat een ieder van hun zijne te bevallen goederen 
welke huur zullen expireren voor de voornoemde zes jaren zullen vermogen te verhuren naar hun 
wel behagen zo nochtans dat zij gedurende den voorschreven termijn jaarlijks de waarde gelijk 
dezelfde nu zijn verhuurd ten behoeve des gemeenschappelijke boedel zullen moeten inbrengen. 
 
Dat ieder der condividenten het schaarhout staande op hun te bevallen erfgoederen van nu af aan 
ten zijne behoefte zal vermogen te genieten zonder hetzelfde in gemeenschap te brengen. Dat 
ieder der comparanten condividenten hun zullen moeten vergenoegen en contenteren met de 
goederen aan hun te bevallen hetzij dezelfde zijn subject aan enige nadelige servituten, 
Leenroerige cijnzen of anderszins allen dewelke een ieder van hun ’t zijner laste zal moeten 
nemen zonder indemniteit (vergoeding) behoudens dat de achterstallige cijnzen zullen geklaard 
worden tot Kerstmis laatstleden uit de gemeenschappelijke boedel, insgelijks zullen ‘ de verheften 
of cleijne rechten ‘ der Leengoederen alreeds vervallen of bij deze deling te vervallen uit het  
‘ gemeijn ‘ betaald worden. 
 
Alzo Joannes Laenen en Martinus Laenen ieder ten behoeve den gemeenschappelijke boedel 
schuldig zijn zeventig busselen schutstro à veertig pont de bussel, zo is onderling besproken en 
geconditioneerd dat hetzelfde stro gebruikt zal worden tot reparatie der daken der twee huizen tot 
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Buul en op ieder de juiste helft, zo nochtans dat iedere cavelant hetzelfde tot zijn eigen kost zal 
moeten doen verdekken. 
 
Waarmede geprocedeerd zijnde tot blinde loting en uittrekken der biljetten door een neutrale 
persoon, zo is daar bij den eerste kavel Sub. Littera A, bevallen aan Joannes Laenen, den tweede 
Sub. Littera B., aan Marten Laenen en den derde Sub. Littera C, aan Joanna Catharina Laenen 
in huwelijk met Amandus Van Hout. 
 
Met welke loting, scheiding en deling de comparanten condividenten verklaarden hun content en 
vergenoegd te houden en verklarende ieder van hun aan de goederen hun bij deze niet bevallen 
geen actie, recht of pretentie meer te hebben of te reserveren, niet meer als een vreemde, alles 
onder verband en enonciatie als naar recht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, dato et 
anno voorschreven ter presentie van Wilm Meir en Adriaen Van Nuten respectievelijke schepenen 
alhier als getuigen hiertoe aangezocht en verklaarden de comparanten de waarde dezer conform 
te wezen aan een zegel van vier guldens, zestien stuivers. 
 
Akte N° 9          10 maart 1768 
 
Op heden 10 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Dierckx gehuwd met Maria 
Van Outven welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege de regenten der fundatie 
ten behoeve de Capplanie binnen Hulshout een som van 200 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker huis, stal en schuur, ap- en dependentiën van 
dien met den hof en binnenveld daaraan gelegen, gestaan en gelegen op “ het sterckx eijnde “ 
onder Hulshout, groot in het geheel omtrent 240 roeden. Palende oost de straat leidende van 
Hulshout naar Westmeerbeek, zuid Maria Dierckx en Peeter Dierckx, west en noord S’heeren 
straet. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Brabants en Jan 
Baptist Thijs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 10          21 maart 1768 
 
Op heden 21 maart compareerden voor mij openbaar notaris, de Heer Martinus Norbertus Van 
Schoubroeck meijer, Wilm Meir, Adriaen Van Nuten, Jan Van Hove en Jan Laenen schepenen 
des dorp van Olen welke comparanten bekenden ontvangen te hebben ten behoeve van de 
gemeente van Olen vanwege Peeter Heijlen in kwaliteit als wettelijke voogd der minderjarige 
wezen achtergelaten bij wijlen Jan Verborght daar moeder af was Anna De Bie een som van 400 
guldens courant geld. 
 
De rentgelders verbonden hunne personen als gemeentegoederen, haafelijke en erfelijke 
goederen waar deze mochten gelegen zijn en verklaarden de rentgelders deze voorzegde 
penningen ter rente gelicht te hebben om dezelfde benevens andere te emploijeren tot 
remboursement van een kapitaal van 2200 guldens wisselgeld ten behoeve van de Heer Iven 
presbiter. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Jan 
Baptista Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Op heden 14 januari 1769 heeft Joannes Baptista Soeten deze rente van 400 guldens courant 
genomen bij consent van den rentheffer q.q. tot zijn last en tot ontlasting van de meijer van Olen. 
 
Akte N° 11          21 maart 1768 
 
Op heden 21 maart compareerde voor mij openbaar notaris, de Heer Martinus Norbertus Van 
Schoubroeck meijer, Adriaen Van Nuten, Jan Molenberghs, Jan Van Hove en Jan Laenen 
schepenen van Olen, welke comparanten bekenden ontvangen ten behoeve der gemeente Olen 
van wege Wilm Meir president schepen als voogd van Joannes Franciscus Moons minderjarige 
zoon achtergelaten bij wijlen Adriaen Moons daar moeder af was Anna Peijs en overzulks ten 
behoeve van de wees een som van 248 guldens courant geld. 
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De rentgelders verbonden hunne personen als gemeentegoederen, haafelijke en erfelijke 
goederen waar deze mochten gelegen zijn en verklaarden de rentgelders deze voorzegde 
penningen ter rente gelicht te hebben om dezelfde benevens andere te emploijeren tot 
remboursement van een kapitaal van 2200 guldens wisselgeld ten behoeve van de Heer Iven 
presbiter. En verklaarden de rentheffer q.q. deze penningen geprovenieerd te zijn van de 
verkochte meubilaire effecten en erfgoederen achtergelaten bij wijlen den voorzegde Adriaen 
Moons. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Coolkens en Marten 
Wouters als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
In de marge: Ontvangen bij den ondergeschrevene vanwege de respectieve regeerders van 

Olen de som van 248 guldens in remboursement van de voorschreven rente, 
consenterende mits dien in de cassatie. Actum Olen 2 juli 1772. Joannes 
Franciscus Moens. 

 
Akte N° 12          21 maart 1768 
 
Op heden 21 maart compareerde voor mij openbaar notaris, de Heer Martinus Norbertus Van 
Schoubroeck meijer, Adriaen Van Nuten, Jan Molenberghs, Jan Laenen en Jan Van Hove 
schepenen des dorp en bekenden ontvangen te hebben van wege Wilm Meir president en oudste 
schepen van Olen en in die kwaliteit als gemachtigde tot het ontvangen als tot het remplaceren ter 
rente van alle renten, obligaties competerende aan de fundatie ‘ Den Roosencrans ‘ alhier een 
som van 100 guldens wisselgeld. De rentgelders verbonden hunne personen zo propere als 
gemeente goederen, haafelijke en erfelijke. 
 
Akte N° 13          8 april 1768 
 
Op heden 8 april compareerde voor mij openbaar notaris, Elisabeth Jacobs bijgestaan met 
Joannes Soeters haar man welke comparante verklaarde onherroepelijk bij donatie als gift onder 
levenden en ook om particuliere redenen te hebben gedonateert aan en ten behoeve van Sieur 
Cornelis Verberck en zijn nakomelingen te weten vooreerst zeker perceel land gelegen onder 
Tongerlo omtrent Soerle Parwijs genaamd “ den brembergh “ groot omtrent een half bunder. 
Palende oost Jan Govaerts en Jacob Wijnants zuid Jan Vekemans en de erfgenamen Peeter 
Sijmons, west de erfgenamen Peeter Lemmens en noord Jan Baptist Van Echelpoel. 
 
Item zeker perceel weide of dries gelegen onder Soerle Westerlo genaamd “ het thiende broeck “ 
groot omtrent 50 roeden. Palende oost Bernardus Mertens, zuid Hendrick Henrotte, west Geeraert 
Helsen cum suis en noord de erfgenamen van den heer advocaat Nelis onder reserve van twee 
eiken boomkens. Item zeker perceel hooiwas gelegen in “ het heultiens broeck “ onder Westerlo, 
groot een half bunder. Palende oost de erfgenamen Adriaen Van Kerckhoven, zuid de Cleijne 
Laeck en Jan Tubbeckx, west den heer Iven presbiter en noord Guilliam Van Outsel. Item en tot 
slot zeker perceel heide gelegen tot Heultje onder Westerlo, groot een half bunder. Palende oost 
Peeter Verlinden, zuid dezelfde, west Peeter Bruijndonckx en noord de Herbaene van Westerlo 
naar Heultje. 
 
Donatie op voorwaarde dat zij donatrice gedurende haar leven en dat van haar man de 
gedonateerde goederen in touchte zullen blijven behouden. Mede comparerende de voorzegde 
Sieur Cornelis Verberck degene de voorzegde donatie dankelijk aanvaarde en accepteerde. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Martinus Soeten en Hendrick 
Sprangers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
In de marge: Den ondergeschrevene verklaarde bij de ondertekening dat de nevenstaande 

donatie inter vivos in faveur gedaan de donatrice moverende komt te cesseren 
dood en te niet te wezen consenterende in cassatie. Actum 10 december 1768. 
Cornelius Verberck. 
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Akte N° 14          28 april 1768 
 
Op heden 28 april compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Wuijts en 
Catharina De Busser gehuwden, inwoners van alhier welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben uit handen van wege de regenten de H. Geest Tafel van Olen een som van 200 guldens 
courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel zowel land als dries gelegen 
in “ den honinck “ en alzo genaamd. Palende oost Adriaen Douwen en Adriaen Gebruers, zuid 
Joseph Duribreu, west de Honinckstraat en noord Marten Leijsen. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen ter presentie van Jan Baptist Diels en Guilliam Sprengers als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 15          30 april 1768 
 
Op heden 30 april compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Sprengers gehuwd met 
Elisabeth Mortelmans woonachtig bij de Capelle Ter Voort, welke comparant bekende ontvangen 
te hebben vanwege Jan Baptist Diels een som van 25 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde hiervoor tot pand zeker huis en hof met de ap- en dependentiën van dien 
gestaan en gelegen bij de Capelle Ter Voort jurisdictie van Westerlo. Palende oost S’Heeren 
straete, zuid de voorzegde kapel, west de erfgenamen Hendrick Delen en noord de erfgenamen 
Hendrick Bellens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Wuijts 
en Gommer Somers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 16          4 mei 1768 
 
Op heden 4 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Thoelen gehuwd met Elisabeth 
Van Dijck inwoners van Soerle Westerlo, welke comparant bekende ontvangen te hebben 
vanwege Egidius Douwen bejaarde jongeman en inwoner van Grese onder Herentals een som 
van 100 guldens. 
 
Verbindende den rentgelder tot onderhoud van hetgeen voorschreven zijn persoon en goederen, 
en voor de te vervallen intresten te stellen goede en sufficiënte hypotheek. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Verheijen en Guilliam Van Mechelen. 
 
Akte N° 17          11 mei 1768 
 
Op heden 11 mei compareerden voor mij openbaar notaris, Elisabeth Verboven weduwe van 
Marten Meermans en Maria Elisabeth Meermans des voorzegde Elisabeth Verboven dochter 
bijgestaan met Anthoon Smolders de man van Maria Elisabeth Meermans en bekenden 
ontvangen te hebben vanwege Hendrick Verbiest in kwaliteit van kapelmeester der kapel Ter 
Gestele, een som van 100 guldens courant. 
 
Comparante stelde voor speciale hypotheek zeker perceel land gelegen tot Boeckel onder Olen, 
genaamd “ het crijns “ groot een zille. Palende oost Marten Laenen, zuid Catharina Blerinckx, 
west Franciscus Wouters en noord de Heer Mortgat nomine uxoris. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en Adriaen Baeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen van Anthoon Smolders de som van 100 guldens. 21 april 1794. Jan Baptist Heijlen 
kapelmeester der kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Gestelen. 
 
Akte N° 18          24 mei 1768 
 
Op heden 24 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Denckens Guilliamssone 
bejaarde jongeman, inwoner van Heesewijck onder Noorderwijk welke comparant bekende 
ontvangen te hebben vanwege Joannes Baptista Mathijs en Adriaen Janssens als wettelijke 
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voogden van Maria Catharina Janssens minderjarige wees achtergelaten bij wijlen Maria Mathijs 
daar vader af leeft Joannes Baptista Janssens, een som van 100 guldens courant. 
 
Comparant stelde voor speciale hypotheek zeker perceel land als dries gelegen tot Hesewijck 
onder Olen, groot 5 zillen. Palende oost en noord de Stadtsestraete, west Joseph Heijlen, zuid Jan 
Heijns. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Peeter 
Janssens. 
 
Akte N° 19          27 mei 1768 
 
Alzo Peeter Heijlen weduwnaar van Maria Heijlen en Adriaen Heijlen zijn zoon gehuwd met 
Catharina Van Hove hun have en meubilaire effecten zo bestiale als alle anderen die voor have 
konden worden gerepeteerd over enige jaren hebben gemeenschappelijk gemaakt te samen in 
een huishouden en gepacht in den verstand dat alle conquesten gedurende hun gemeenzaamheid 
tussen hun tweeën half en hafd gedeeld en genoten moesten worden, is het nu zo dat de 
voorstaande Peeter Heijlen 32 van zin is van met Anna Elisabeth Janssens in huwelijk te treden 
in den huwelijkse staat, om welke redenen de voorzegde Peeter Heijlen niet langer meer verstaat 
in de voorschreven gemeenzaamheid te blijven en om hun des aangaande te reguleren in der 
minne m te voorkomen alle geschillen en onenigheden die daaruit zouden kunnen resulteren. 
 
Zo zijn op heden 27 mei voor mij openbaar notaris gecompareerd den voorzegde Peeter Heijlen 
ter ene en de voorzegde Adriaen Heijlen ter tweede, welke comparanten verklaarden onderling 
ter minne overeengekomen zijn op de volgende voorwaarden. Ten eerste dat de ene juiste helft 
der voorschreven gehele have zal zijn en blijven hetzij bij taxatie van de schepenen of bij deling 
der zelfde tussen hun comparanten te doen aan en ten behoeve van de tweede comparant en 
nopende de resterende juiste helft hiervan namelijk een vierde van de gehele have zal verblijven 
aan den eerste comparant … etc. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henricus Meir en Jan Van Dingenen 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20          28 mei 1768 
 

Voorwaarden en condities waarop Michiel Wouters zo in eigen naam als in kwaliteit van voogd 
benevens Andries Van Aelten mede voogd der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen 
Cornelis Wouters daar moeder af was Maria Catharina Van Aelten, publiekelijk presenteerden 
te verkopen de nabeschreven goederen. 
 
Eerste koop zeker perceel beemd gelegen onder de jurisdictie van Herenthout omtrent “ de 
deupte “ bij Noorderwijk. Palende oost de erfgenamen Peeter Peeters, zuid Geeraert Mennekens, 
west Peeter Wouters en noord de loop. De koper zal de huur moeten gedogen aan Gommer 
Schouwers tot half mart 1770. Op 27 mei aanvaarde Peeter Van Dijck den handslag van deze 
koop voor de som van 106 guldens en stelde 6 hoogen. Jan Proost van Herenthout verhoogde de 
koop op 13 juni met 6 hoogen. Tijdens de kaarsbranding op 15 juni verhoogde Franciscus Van 
Dijck deze koop met een hooge en is daarmee koper gebleven. 
 
Tweede koop een perceel hooiwas groot een zille gelegen op “ den mosbergh “ onder Geel. 
Palende oost Peeter Van Dijck erfgenamen, zuid Marten Blerinckx en Jan Laenen, west de 
erfgenamen Jan Lauwereijs en noord Jan Meulenberghs. Adriaen Lauwereijs aanvaarde op 28 
mei den handslag van deze koop voor de som van 7 guldens en stelde daarop nog 2 hoogen. 
Dezelfde dag stelde Hendrick Pauwels nog 2 hoogen bij 
 
Derde koop, zeker perceel hooiwas zijnde moerachtige grond, groot 70 roeden en gelegen in “ het 
larumsbroeck “ bij “ de corteloop “ onder Geel. Palende oost ... (leeg), zuid de erfgenamen 
Adriaen Peeters, west Jan Lauwereijs weduwe en noord de erfgenamen Jan Bulckens. Jan Bens 

 
32 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Anna Emisabeth Janssens x petrusjosephus Heylen,nr. 1326, pag. 269. 
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aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 126 guldens en stelde daar 6 hoogen 
op. Michiel Boeckx bejaarde jongeman van Oevel verhoogde de koopsom met 30 hoogen en is 
daarmee na de kaarsbranding op 16 juni koper gebleven. 
 
Vierde koop, zeker perceel land gelegen tot Gerhaegen, groot een derdel. Palende oost en west 
Jan Laenen, zuid de erfgenamen Marten Meijnten en noord den Heer Mortgat secr. van Geel. 
Joannes Van Olmen aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 131 guldens en 
stelde daarop nog 10 hoogen. Dezelfde dag verhoogde Guilliam Heijlen deze koop met 2 hoogen 
en Adriaen Geuens stelde daarop nog een hooge. Tijdens de kaarsbranding stelde Guilliam 
Heijlen nog een hooge bij en is daarmee koper geworden. 
 
Akte N° 21          1 juni 1768 
 

Op heden 1 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Vervoort Egidiussone bejaarde 
jongeman en inwoner van Hulshout, welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege de 
rengenten der parochiale kerk van Hulshout een som van 100 guldens. 
 
Comparant stelde voor speciale hypotheek zeker perceel land genaamd “ den middelsten 
bosch “ groot twee en een halve zille, gelegen op “ het sterckxeijnde “ onder Hulshout. Palende 
oost Peeter Verbist, zuid en noord den comparant rentgelder en west zeker straatje leidende naar  
“ de bemden “. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Dominicus 
Pregaldini en Adriaen Quadens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22          2 juli 1768 
 

Op heden 2 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Maria Peeters weduwe van Jan 
Blampaerts bijgestaan met Joannes Laenen schepen van Olen alhier ter ene en Peeter Matthijs 
inwoner van Olen ter tweede, welke eerste comparanten verklaarden aan den tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zekere hofstede met al de gronden van erven 
daaraan annex zoals hetzelfde actueel in huur is bij hem, gestaan en gelegen tot Gerheijden 
Neerbuel onder Olen met de kamer en den hof voor deze bewoond geweest bij de verhuurster en 
dat voor een tijd van de eerste zes opvolgende jaren, om en mits een som van 41 guldens jaarlijks 
te betalen en voor korenpacht de kwantiteit van 20 veertelen koren. 
 
De verhuurster reserveerde het schaarhout staande op de kanten der landen, aan de weide en 
drieskanten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Olmen en 
Hendrick Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23          2 juli 1768 
 

Op heden 2 juli compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Laenen schepen van Olen 
alhier ter ene en Peeter Van Olmen gehuwd met Maria Vissers ter tweede, welke eerste 
comparant verklaarde aan de tweede hier present en de nabeschreven huur accepterende van 
zeker zijn hofstede met al de gronden van erven daaraan annex gestaan en gelegen tot 
Gerhaegen onder Olen, te weten zo en gelijk Adriaen Boeckx dezelfde actueel in huur is 
gebruikende en mede verhurende twee derdels land en een derdel hooiwas hetwelk dito Boeckx 
nooit in huur heeft gehad en mits daarvoor jaarlijks te betalen in voorlijf een som van 38 guldens 
en voor korenpacht een kwantiteit van 20 veertelen koren. 
 
De verhuurder reserveerde ook een stal en de schuur om dezelfde zelf te gebruiken of te verhuren 
naar zijne beliefde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Mathijs en 
Hendrick Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 24          20 juli 1768 
 

Voorwaarden en condities waarop Amandus Van Hout publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen zijn koren ten velde staande. 
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- Eerste koop op “ de heijde “.  
- Tweede koop op “ het edeken “ groot 76 roeden.  
- Derde koop op “ het reucken “ groot omtrent een derdel.  
- Vierde koop in “ het binnenveldt “.  
- Vijfde koop op “ het overveken “.  
- Zesde, zevende en achtste koop op “ de haeg “.  
- Negende koop op “ de cleijn haege “.  
- Tiende koop op “ den grooten dries “.  
- Elfde koop op “ pellekensdries “.  
- Twaalfde, koop op “ het bremblock “.  
- Dertiende koop op “ de heijde “. 
- ... 

 
Totaal van 20 kopen, meestal gesteld van aan Jan Laenen en een half tot een heel veertel te 
leveren als bijkomende overeenkomst in deze verkoop. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht 
binnen Olen, ter presentie van Adriaen Meir, Adriaen Maes en meer anderen. Volgen nog enkele 
ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 25          6 augustus 1768 
 

Op heden 6 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Martinus Mijnten als voogd der 
minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Jacobus Mijnten daar moeder af leeft Dimphna 
Truijens ter ene en Peeter Wuijts gehuwd met Maria Catharina Bertels ter andere, welke eerste 
comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van 
zekere hofstede gestaan en gelegen tot Boeckel onder Olen met de landen, weiden en hooiwas, 
samen twee en een half bunder groot zo en gelijk hetzelfde aan de voorschreven weduwe immers 
aan haar kinderen in eigendom competeerde en daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf 27 
guldens en voor korenpacht de kwantiteit van 10 veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Peeter Janssens en Jan Baptist Bertels als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 26         5 september 1768 
 

Op heden 5 september compareerden voor mij openbaar notaris, Anna Verstappen weduwe van 
Hendrick Cools benevens Juffrouw Joanna Maria Cools begijntje en haar dochter te samen ter 
ene. Jan Baptist Ooms en Maria Anna Van De Ven gehuwden en actueel inwoners van 
Noorderwijk ter tweede.  
 
Welke eerste comparanten verklaarden aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere hofstede gestaan en gelegen tot Oosterwijk onder Tongerlo met de 
landen en beemden daaraan annex, zo en gelijk Peeter Vermeulen dezelfde van hun verhuurders 
in huur is gebruikende mits daarvoor jaarlijks te gelden voor voorlijf een som van 38 guldens en 
voor korenpacht de kwantiteit van 12 veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, 
ter presentie van Jan Baptist Van Hove en Gommer Somers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 27         15 september 1768 
 

Voorwaarden en condities waarop Sieur Petrus De Loret gehuwd met Juffrouw Catharina Bosch 
publiekelijk aan de meest biedende presenteerde te verkopen zeker perceel land gelegen op “ het 
sterckxeijnde “ onder Hulshout groot 250 roeden en genaamd “ de hoeve “. Palende oost het 
Goorstraetje, zuid de S’ Heere straete, west de erfgenamen Peeter Lemmens en noord Bavo 
Witvrouwen.  
 
Competerende uit hoofde van wijlen Adriaen Bosch haar vader en zullen de verkoper insgelijks 
ten gemelde dag doen constateren dat Catharina Meulders weduwe van de voorschreven 
Adriaen Bosch gecedeerd heeft alzulke touchte die zij aan dit perceel land was hebbende. 
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Op 15 september aanvaarde Cornelis Raes den handslag van deze koop voor se som van 492 
guldens en stelde daarop nog 20 verdieren en is hij na de kaarsbranding op 4 oktober koper 
gebleven. 
 
Akte N° 28         16 september 1768 
 

Op heden 16 september compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Vervoort schepen, 
Adriaen Van Den Bruel en Adriaen Van Dijck bedezetters des dorp van Hulshout en die kwaliteit 
als regenten der Fundatie en Revenuen der Capllanie van hetzelfde Hulshout. Welke comparanten 
verklaarden in hun gemelde kwaliteit ten behoeve van de voorzegde Capplanie ontvangen te 
hebben vanwege Sieur Petrus De Loret gehuwd met Juffrouw Catharina Bosch Adriaensdochter 
een som van 50 guldens courant geld.  
 
De comparanten beloofden jaarlijks en ten eeuwige dag zonder expiratie te zullen doen celebreren 
een gelezen mis van requiem in de kerk van Hulshout door den heer kapellaan van daar en dat 
tot lafenis der zielen van wijlen Peeter Bosch gewezen oom der voorzegde juffrouw Catharina 
Bosch en broer van wijlen de voorzegde Adriaen Bosch alsmede tot lafenis der zielen van zijn 
naaste bloedverwanten, verbindende de comparanten tot onderhoud van hetgeen voorschreven 
alle inkomsten en ontvangsten der voorschreven Kapelanie. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Hulshout, ter presentie van Franciscus Peeters en Franciscus Staes als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 29          12 oktober 1768 
 

In den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 12 oktober voor mij openbaar notaris compareerde in 
propere persoon Anna Catharina Gebruers enige dochter achtergelaten bij wijlen Adriaen 
Gebruers daar moeder af leeft Maria Janssens, ziek liggende te bedde nochtans haar verstand 
wel machtig welke comparante verklaarde hierbij te disponeren van haar goederen. 
 

- Willende dat haar meubilaire effecten, lijnwaad, goud en zilver gemunt, actien en 
kredieten, daarin ook begrepen een ongegoede rente obligatie ten kapitaal van 50 
guldens te maken aan Maria Janssens haar moeder op last dat zij zal moeten dragen 
de kosten van haar begrafenis en bovendien kort na haar overlijden te laten celebreren 
7 missen. 
 

- De voorschreven Maria Janssens haar moeder gevende haar leven lang de touchte 
van al de erfgoederen en maakte zij testatrice aan en ten behoeve van de wettige 
kinderen bij de voorzegde Maria Janssens en Bernardus Van Tongerloo haar 
wettelijke man achter te laten haar enige en universele erfgenamen immeubilair de 
touchte boven de legitieme portie van haar moeder. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd tot Daemseijnde onder Westerlo, ter presentie van Joannes Cuijpers 
en Joannes Baptista Daems als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 30          16 oktober 1768  
 
Voorwaarden en condities waarop Jan Baptist Janssens en Peeter Smets als respectieve 
zavelmeester der Plaetse van Olen en van het gehucht Schaetsbergen publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerden te verhuren zeker vijverken genaamd “ het otterven “ gelegen 
tussen de voorzegde Plaetse en Schaetsbergen, groot tachtig roeden en dat voor een tijd en 
termijn van zes jaar, ingaande deze huur op 23 oktober van dit jaar 1768 en zo verder te 
continueren van jaar tot jaar op de volgende condities. 
 
Dat den huurder ingeval hij hetzelfde vijverken hetgeen nu vol slijk en sterk vervuild is wilt doen 
kuisen en reinigen hij in dat geval na de expiratie deze huur als hetzelfde wederom verhuurd 
worden zal hebben de preferentie voor alle anderen mits daarvoor alsdan in huur te betalen zoveel 
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als den meestbiedende daarvoor zal presenteren. Dat den huurder gedurende zijn termijn van huur 
zal meester wezen van hetzelfde water en dat niemand met gruen daar in te wassen hem zal 
mogen benadelen en zullen de gruenwassers gehouden zijn het slijk, aarde of vuiligheid degene zij 
met het gruen daarin te wassen daarin zijn doende wederom ten hunne koste daaruit te doen en te 
werpen zonder zulks doende op een plaats diepere kuilen als op d’ andere te mogen make. En 
alzo de verhuurders geinformeert zijn dat om sommige gruenwassers de vissen met de gritsels 
daar weten uit te werpen in nadeel der huurders zo zal den huurder in dat geval hetzelfde voortaan 
nog geschiede en hetzelfde kunnen proberen daarvan gehouden wezen part te geven aan de 
verhuurders degene alzulke misdoeners zullen overleveren in handen van het officie mitsgaders 
dan huurder zullen doen indemniseren van de schade daardoor veroorzaakt. 
 
Op 16 oktober 1768 heeft op alle voorstaande voorgelezen condities den handslag van het 
voorstaande venneken aanvaard Joannes Baptista Soeten voor de som van 6 guldens ter 
presentie van Merten Meir en Marten Heijlen als getuigen. Dezelfde dag hebben de verhuurders 
nog verhuurd aan Henricus Meir “ het doffens venneken “ voor den tijd en termijn van zes jaar 
voor de som van 48 stuivers mitsgaders als nog “ den cuijl “ tot Schaetsbergen voor 4 stuivers. 
 
Akte N° 31          27 oktober 1768 
 

Op heden 27 oktober compareerden voor mij openbaar notaris Adriaen Van Nuten als gelaste 
van zijn zoon Martinus Van Nuten ter ene, Peeter Heijlen inwoner van Olen ter andere. Welke 
eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker huis tot Meeren onder Olen met de stallingen, schuur, hof en verdere ap- 
en dependentiën met alle landen, beemden, weiden, driessen en heiden daaraan annex, zo en 
gelijk al hetzelfde aan Joanna Catharina Verachtert huisvrouw der voorzegde Martinus Van 
Nuten bij deling op datum van 21 oktober 1766 gepasseerd voor mij notaris is competerende. 
Jaarlijks daarvoor te betalen voor voorlijf een som van 39 guldens courant en voor korenpacht een 
kwantiteit van 16 veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van 
Wilm Meir en Peeter Janssens. 
 
Akte N° 32          6 november 1768 
 
Op heden 6 november compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter De Wever gehuwd met 
Clara Crols ingezetenen van Bernum resort van Heijst, welke comparanten bekenden ontvangen 
te hebben vanwege Joannes Vervoort, Adriaen Van Den Bruel en Adriaen Van Dijck inwoners 
van Hulshout in kwaliteit als regenten der goederen der inkomsten van de Kapelanie van Hulshout 
een som van 350 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker hun huis en binnenveld met 
ap- en dependentiën van dien, groot een half bunder gestaan en gelegen ten gehucht van Bernum 
onder Heijst. Palende oost het zogenaamde “ Backers plijn “, zuid Andries Hoes en de s’Heeren 
straete, west Jan Van Looij en noord Franciscus Van Looij. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Jan Baptista Van Hove en Gommer Somers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 33         11 november 1768 
 

In den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 11 november voor mij openbaar notaris in propere 
persoon compareerden de eerzame Adriaen Meeus 33 en Elisabeth Van Hove gehuwden en 
inwoners van Olen, den eerste comparant ziek te bedde liggende en de tweede comparant gezond 
van lichaam. Verklaarden te disponeren hun tijdelijke goederen. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde met een 
tamelijke begrafenis. 

 
33 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adrianus Mees x Elisabeth Van Hove, nr. 1576, pag. 318. 
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- Dispositie van hun haafelijke goederen maakte de eerst stervende aan de 

langstlevende van hun beiden … op last en conditie aan de langstlevende aan hun enig 
minderjarig kind met naam Anna Elisabeth Meeus te moeten geven en betalen in 
plaats van haar paternele of maternele legitieme portie een som van 35 guldens. 
 

- De testateurs verklaarden geen erfelijke of immeubele goederen te bezitten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs, ter presentie van Joannes 
Molenberghs schepen en Adriaen Heijlen ook inwoner van Olen. 
 
Akte N° 34         12 november 1768 
 

Op heden 12 november compareerden voor mij openbaar notaris, Dimphna Van Der Parre en 
Maria Catharina Van De Parre zusters ter ene, Joannes Baptist Mertens 34 en Anna Van Dijck 
inwoners van Olen ter tweede welke eerste comparanten verklaarden aan de tweede hier present 
en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede met haar ap- en dependentiën zoals 
landen, driessen, weiden en hooiwas, gestaan en gelegen tot Gerhaegen onder Olen, hetzelfde 
actueel in huur bij hun gebruikende en dat voor een termijn van 12 opeenvolgende jaren en 
daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf een som van 76 guldens en voor korenpacht de kwantiteit 
van 30 veertelen koren. 
 
Dat de huerders alle jaeren des voorschreven corenpacht sullen gehouden sijn naer Lier ofte 
Hullebrugge ter obtie des verheurders te vervoeren als het de verhuerders sullen believen mits 
cortende voor vracht vijf stuijvers per veertel boven (het) meetgeldt. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan en Jan Franciscus Van Lommel 
broers en inwoners van Olen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 35         14 november 1768 
 

Voorwaarden en condities waarop Elisabeth Meir bejaarde dochter en Jacobus Seldenslagh met 
procuratie onder signature op datum van 7 oktober 1768 aan hem verleden bij Dimphna Barbara 
Meir zijn huisvrouw alsmede bij Joanna Meir jong bejaarde dochter zijn zwagerin, mitsgaders de 
procuratie aan hem verleden op 12 november 1768 bij Maria Theresia Meir insgelijks jong 
bejaarde dochter. De gemelde Jacobus Seldenslagh en Guilliam Leijs alsnog al wettelijke 
voogden der minderjarige wees achtergelaten bij wijlen Peeter Leijs daar moeder af was Maria 
Meir met autorisatie aan hun verleden bij den heer drossaard en schepenen van Geel gevolgd op 
hun rekwest van datum 12 november 1768 ondertekent J. Moortgat. Item en tot slot de Heer J. E. 
Dillen als last en procuratie hebbende van Maria Catharina Smolderen bejaarde dochter van 
wijlen Catharina Meir en Niclaes Smolderen onder signature van datum 14 september 1768, 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen de nabeschreven partijen van 
goederen. 
 
Eerste koop zeker huis, stal en schuur, hof en binnenveld gestaan en gelegen aan de Plaetse van 
Olen, groot te samen omtrent de 100 roeden. Palende oost de erfgenamen Hendrick Hoost, zuid 
Franciscus Meir en de verkopers met hun ‘ cleijn huijsken ‘ en hof in huur bij H. Sprengers, west 
de Plaetse en noord Geert Laenen. De verkopers reserveerden 5 roeden erve in het voorzegde 
binnenveld achter de haag van “ het clijn hofken “ om het daarmee te vergroten in linea recta 
oostwaarts af te meten achter het voorzegde hofken van het voorzegde huis en binnenveld. De 
koper zal de huur moeten gedogen van het huis, stal, schuur en hof tot half maart 1770 aan Sieur 
Smits chirurgijn. Joannes Verlinden molenaar tot Morckhoven aanvaarde den handslag van deze 
koop voor zijn command voor de som van 715 guldens en stelde daarop nog 35 hoogen en stelde 
hij dezelfde dag nog 15 hoogen bij. Tijdens de kaarsbranding op 9 december verhoogde Jan 
Verlinden de koop met vijf verdieren en is daarmee koper gebleven. Ontvangen bij ons 

 
34 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Jan Baptista Mertens x Anna Van Dijck, nr. 1632, pag. 331. 
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ondergeschreven van Peeter Hens en Cornelia De Backer gehuwden de som van 770 guldens in 
voldoening van voorstaande koop. 22 december 1768. 
 
Tweede koop zeker klein huisje kamer en verdere edifitien naast het voorgaande met het hofken 
daaraan annex zo hetzelfde in huur wordt gebruikt bij Hendrick Sprangers met nog vijf roeden 
erve in het binnenveld van den eerste koop. Palende oost het binnenveld van de eerste koop, zuid 
Franciscus Meir, west de Plaetse en noord den eerste koop. Op 14 november aanvaarde Joannes 
Baptista Mathijs den handslag van deze koop voor de som van 265 guldens en stelde daarop nog 
10 hoogen en stelde dezelfde dag nog 5 hoogen bij en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Derde koop, zeker perceel weide groot 100 roeden, gelegen onder Olen. Palende oost Geeraert 
Laenen, zuid dezelfde en Hendrick Ooms, west den erfweg en noord de straat leidende van Olen 
naar Noorderwijk. (Jan) Franciscus Heijlen aanvaarde den handslag van deze koop voor de som 
van 406 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Vierde koop, zeker perceel land genaamd “ den lookaert “ gelegen tot Kerckhoven onder Olen, 
groot een half bunder. Palende oost de voorstaande derde koop en Hendrick Ooms, zuid Adriaen 
Wouters erfgenamen, west Adriaen Vekemans en noord de straat van Olen naar Noorderwijk. De 
kopers zullen de huur moeten gedogen aan Guilliam Peeters tot half oogst 1773. Jan Franciscus 
Heijlen aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 250 guldens en stelde daarop 
nog 15 hoogen en is na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Vijfde koop, zeker perceel heide gelegen tot Kerckhoven onder Olen, groot volgens het meetboek 
530 roeden. Palende oost Peeter Coolvonders, zuid den notaris Oniaerts, Heer Iven en anderen 
west de straat van Olen naar Oosterwijck en noord Jan Baptist Mathijs en anderen. Jan Neijers 
aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 125 guldens en stelde daarop nog 15 
hoogen en is hij na de kaarsbranding op 9 december koper gebleven. 
 
Zesde koop, zeker perceel schaarbos gelegen tot Kerckhoven onder Olen volgens het meetboek 
70 roeden groot. Palende oost Adriaen Bellens, zuid Anna Heijlen, west Wilm Meir en noord 
Peeter De Smet. Cornelis Mans aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 100 
guldens en stelde daarop nog 10 hoogen en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Zevende koop, een perceel kwebbe gelegen omtrent “ den brantschen dijck “ onder Geel de 
grootte en aanpalenden tussen heden en acht dagen over te brengen volgens het meetboek van 
Geel. Joannes Verheijen aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 11 guldens en 
stelde daarop nog 3 hoogen en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Akte N° 36         15 november 1768 
 

Op heden 15 november compareerde voor mij openbaar notaris, Hendrick Wuijts eerste 
weduwnaar van wijlen Joanna Maria Vets waarbij hij vier kinderen heeft verwekt respectievelijk 
nog in leven, zijnde het sterfhuis des voorzegde Joanna Maria Vets gevallen onder de jurisdictie 
van Olen en daarna weduwnaar van Elisabeth Bresiers bij dewelke hij gedurende hetzelfde 
tweede huwelijk heeft verwekt twee kinderen alsnog in leven, welke comparant om reden van zijn 
grote armoede en ondergang tot welke hij door een aanhoudende incommoditeit of ongezondheid 
van zijn persoon zo ver is gekomen dat hij het hem ongoedelijk is zijn levensmiddelen te kunnen 
winnen verklaarde ter die zaak op aggregatie van de wethouders van Olen aan wie zijn gemelde 
kranke dispositie is bekent, verkocht en in erfdom getransporteerd te hebben aan en ten behoeve 
van Adriaen Wouters als zijnde na publieke oproeping des dienaars aan de meestbiedenden 
degene hier mede comparerende de nabeschreven koopcessie en transport te accepteren, te 
weten van zeker perceel hooiwas, groot 50 roeden gelegen in “ de riekbemden “ onder de 
jurisdictie van Geel. Palende oost de erfgenamen Guilliam Heijlen, zuid Adriaen Douwen, west de 
erfgenamen Jan Heijlen en noord Marten Daems en de erfgenamen Adriaen Wouters. 
 
Item zekere heide groot 50 roeden gelegen in “ de kleijne jans heijde “ onder de jurisdictie van 
Geel. Palende oost Hendrick Vervecken, zuid “ de mosselgooren “, west Marten Blerens en noord 
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de voorzegde Vervecken. Item en tot slot zeker perceel kwebbe groot 37 roeden gelegen in “ de 
quade bemden “ insgelijks onder jurisdictie van Geel. Palende oost de erfgenamen van Guilliam 
Heijlen, zuid Marten Laenen west Michiel Janssens en noord Franciscus ’t Sijen om en mits een 
som van 20 guldens courant geld. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Hove en Joannes 
Thoremans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 37          6 december 1768 
 

In den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat heden op 6 december voor mij openbaar notaris in propere 
personen compareerden den eerzame Joannes Moons en de eerzame Maria Catharina Van De 
Poel gehuwden en inwoners van Olen, den eerste comparant gezond en de tweede comparante 
ziek te bedde liggende, welke comparanten bekenden dispositie te doen van hun goederen. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde met een redelijke 
begrafenis. 
 

- Dispositie van hun meubilaire effecten maakten zij aan elkaar op last daarvan aan hun 
minderjarig kind te geven een som van 80 guldens als hetzelfde zal gekomen zijn tot 
een ouderdom van 22 jaar en ingeval de testatrice de eerst stervende is begeerde zij 
dat het voorzegde kind nog zal moeten gegeven worden haar gouden kruis, zilveren 
gespen, een boek met zilveren sloten en een zilver eijser tot ze gekomen zal zijn op 
een ouderdom van 16 jaar. 
 

- De erfelijke goederen maakten zij ook aan elkaar met de volle touchte of gebruik. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs, ter presentie van Jan 
Baptist Van Hove en Guilielmus Van Mechelen als getuigen hiertoe aanzocht. Maria Catharina 
Van De Poel verklaarde mits haar ziekte niet te kunnen tekenen. 
 
Akte N° 38          7 december 1768 
 

In den naem ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 7 december voor mij openbaar notaris, compareerde de 
eerzame Elisabeth Verboven weduwe van Christoffel Baeten inwoonster van Olen, actueel ziek 
liggende te bedde, welke comparante verklaarde hierbij haar tijdelijke goederen te willen 
disponeren. 
 

- Willende dat haar dood lichaam zou begraven worden in gewijde aarde met een 
redelijke begrafenis. 
 

- Dispositie van haar onroerende en erfelijke actien en kredieten verklaarde zij eerst en 
vooral aan Maria Baeten haar dochter gehuwd met Peeter Peeters boven haar 
legitieme portie zowel van roerende als onroerende te maken een som van 50 guldens 
courant eens. En ter oorzaak van rechtmatig inzicht voor haar enige universele 
erfgenaam Hendrick Baeten haar zoon daarin te institueren. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testatrice, ter presentie van Jan 
Baptist Mans en Anthoon Moelants als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 39         10 december 1768 
 

Op heden 10 december compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Josephus 
Denckens Guilliamssone bejaarde jongeman, welke comparant verklaarde verkocht te hebben 
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aan Martinus Van Olmen en het nabeschreven transport accepterende te weten van zowel 
zekere heide als land, groot 5 zillen gelegen tot Hezewijck onder Olen. Palende oost en noord de 
straat leidende van Herentals naar Olen zuid Jan Hens, west Joseph Heijlen en Marten Heijlen, om 
en mits een som van 375 guldens courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Jan Baptist Van Hove en Jan Baptist Soeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 40         15 december 1768 
 

Op heden 15 december compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Josephus Verstappen 
gehuwd met Maria Theresia Helsen inwoners van Tongerlo ten gehucht van Oosterwijck, welke 
comparanten bekende ontvangen te hebben vanwege Maria Elisabeth Bouwen weduwe van 
Peeter Sterckx een som van 100 guldens courant geld. 
 
De rentgelder verbindende tot onderhoud van hetgeen voorschreven voor speciale hypotheek 
zeker perceel land groot 250 roeden gelegen tot Oosterwijck Tongerlo. Palende oost Jan De 
Ceuster, zuid de herbaen leidende van Geel naar Morckhoven, west den H. Geest Tafel van Olen 
en noord Franciscus Vermeulen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Adrianus Cuijpers en Jan Baptist Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 41         18 december 1768 
 

Voorwaarden en condities waarop Jan Baptist Bulckens in kwaliteit als H. Geestmeester der H. 
Geest Tafel van Olen publiekelijk met de permissie van den heer pastoor presenteerde te 
verkopen in differente kopen het schaarhout gestaan in” het H. Geestbosch” tot ILL onder 
Tongerlo. 
 
Akte N° 42         20 december 1768 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Vermeulen en Elisabeth Verwerft gehuwden en 
ingezetenen van Tongerlo ten gehucht van Oosterwijck publiekelijk presenteerden te verkopen hun 
meubilaire effecten. 
 
O.a. verkocht, een koe aan Jan Verhaert van Damseijnde voor de som van 22 guldens, Adriaen 
Gebruers kocht er een koe voor 30 guldens, Adriaen Helsen den os voor 27 guldens en Marten 
Mans een kalf voor 3 guldens. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Oosterwijck onder 
Tongerlo ter presentie van Adrianus Cuijpers en Erasmus Schoofs als getuigen. Volgen nog 
enkele ontvangstbewijzen. 
 
 
 
 
 
 
Akte N° 1          9 januari 1769 
 

Op heden 9 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Elisabeth S’Jongers weduwe van 
Martinus Van Dijck inwoonster van Noorderwijk bijgestaan met Peeter Van Dijck haar bejaarde 
zoon, welke comparante bekende ontvangen te hebben vanwege Maria Sels jong bejaarde 
dochter inwoonster van Wiekevorst een som van 300 guldens courant. 
 
Comparante stelde voor speciale hypotheek zeker huis, stal, schuur hof en binnenveld ap- en 
dependentiën van dien gestaan en gelegen op “ de deupte “ onder Noorderwijk, groot te samen 
een half bunder. Palende oost en noord Hendrick Naets, zuid S’ Heerenstaet en west zeker 
veldstraatje leidende naar Herenthout. 
 
Verklaarde de rentgelster deze gemelde penningen gelicht te hebben om benevens andere 
penningen te emploijeren tot remboursement van drie verschillende renten monterende te samen 
500 guldens kapitaal bij wijlen haar ouders gelicht ten intrest van Hendrick Heijlen, welke renten 
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en obligaties bij scheiding en deling tussen haar broer en zusters aangegaan en gepasseerd voor 
de schepenen van Noorderwijk omtrent het jaar 1737. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Jan Baptist Vleugels en Adriaen 
Cuijpers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2          9 januari 1769 
 

Op heden 9 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Elisabeth S’Jongers weduwe van 
Martinus Van Dijck inwoonster van Noorderwijk bijgestaan met Peeter Van Dijck haar bejaarde 
zoon, welke comparante bekende ontvangen te hebben vanwege Joannes Deckers en Barbara 
Geerewaerts gehuwden en inwoners van Wiekevorst een som van 225 guldens courant. 
 
Comparante stelde voor deze rente tot pand zeker dries genaamd “ het hoogheussel “ gelegen 
op “ de deupte “ onder Noorderwijk groot 3 zillen. Palende oost Adriaen Heijlen, zuid haar 
eigendom, west den heer van Noorderwijk en noord den heer De Vries secr. van Grobbendonck en 
de voorschreven Adriaen Heijlen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Jan 
Baptist Vleugels en Jan Baptist Cuijpers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3          13 januari 1769 
 

Op heden 13 januari compareerde voor mij openbaar notaris Martinus Van Olmen Martenssone 
bejaarde jongeman inwoner der bijvang van Herentals welke comparant bekende ontvangen te 
hebben vanwege Joannes Baptista Mathijs en Adriaen Janssens als wettelijke voogden van 
Maria Catharina Janssens minderjarige wees achtergelaten bij wijlen Maria Mathijs daar vader 
af leeft Joannes Baptista Janssens, een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land als dries gelegen tot Heusewijck 
onder Olen, groot 5 zillen. Palende oost en noord de Stadtsche straete, west Jospeh Heijlen en 
zuid Jan Heijns. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Wilm Meir en Peeter 
Janssens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 4          1 februari 1769 
 

Op heden 1 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Blerinckx gehuwd met 
Anna Catharina Van Castel inwoners van Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben 
vanwege Anthoon Helsen burger der stad Herentals, een som van 75 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel weide genaamd “ het 
craeijven “ groot een half bunder gelegen omtrent Meeren onder de jurisdictie van Geel. Palende 
oost Heer Haverens, zuid de erfgenamen Hendrick Van De Goor, west de erfgenamen Adriaen 
Van Castel en noord de Broeckstraet. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Wilm Meir en Peeter Janssens. 
 
Akte N° 5          7 februari 1769 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Moons weduwnaar van Maria Catharina Van De 
Poel publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen al de klederen en lijnwaad ten 
lijve van de voorschreven Maria Catharina Van De Poel gediend hebbende. Volgt een lijst van 
goederen met de vermelding van de kopers en hun onkosten. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht binnen Olen, ter presentie van Guilliam Schuermans, Jan Franciscus Moons en meer 
anderen als getuigen. 
 
Akte N° 6          10 februari 1769 
 

Op heden 10 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Jan Baptist Neijers en Dimphna 
Peeters inwoners van Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Michiel 
Willems en Catharina Cluijts gehuwden en ook inwoners van Olen een som van 160 guldens. 
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Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land groot een half bunder genaamd  
“ het binnenblock “ gelegen op “ het heijeijnde “ onder Oevel. Palende oost Peeter t Sijen, zuid 
zeker straatje, west S’ Heerentraete en noord de begijn t’ Sijen. Item zeker perceel dries genaamd 
“ den coolhof “ gelegen als voor, groot twee en een halve zille Palende oost de begijn ‘t Sijen, 
zuid de loop, west Peeter ‘t Sijen en noord Jan Vleugels. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptista Van Hove en Joseph 
Verboven als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7          14 maart 1769 
 

Op heden 14 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Heijns inwoner van Olen ter 
ene en Peeter De Smet gehuwde met Anna Elisabeth Heijns dochter der voorschreven Peeter 
Heijns ter andere, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede hier present en de 
nabeschreven huur mits deze accepterende van zeker zijn stede, ap- en dependentiën van dien 
gestaan tot Heusewijck onder Olen, met al de landen, beemden, driessen, eussels en heiden zo 
en gelijk der eerste comparant hetzelfde heeft gebruikt en gecultiveerd, gelegen zo onder Olen 
Tongerlo, Herentals als Noorderwijk, groot te samen 10 bunders. Om en mits daarvoor jaarlijks te 
betalen voor voorlijf een som van 65 guldens courant geld en voor korenpacht de kwantiteit van 36 
veertelen koren. 
 
Ingeval van oorlog dat der dier cause de lasten door contributie impositie of andersints werden 
geaugumenteert soos al die in’t geheel sijn en verblijven ten laste van den verhuerder. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sieur Peeter De Smet en Marten 
Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 8          15 maart 1769 
 

Voorwaarden en condities waarop Gommarus Adrianus De Kepper en Maria Catharina Van 
Hove gehuwden publiekelijk presenteerden te verkopen een groot deel van hun meubilaire 
effecten, zo bestiale als andere. Volgt een lijst van haafgoederen met vermelding van de kopers en 
hun onkosten. 
 
Jacob Claes koopt voor 18 guldens 10 stuivers een koe Geeraert Kenis is borg. Jacob Peetermans 
koopt een koe voor 20 guldens en 5 stuivers borg Peeter Van Houtven. Peeter Heijlen van Oevel 
koopt een koe voor 41 guldens en 5 stuivers Peeter De Smet staat borg. Peeter De Kinder van 
Herentals koopt een rund voor 11 guldens Jan Lauwen staat borg. Peeter Marinus Verbiest koopt 
voor 16 guldens en 15 stuivers het kalf borg is Marten Heijlen van Heusewijck. Peeter Peeters 
koopt nog een kalf voor 1 gulden en 2 stuivers. Jan Lauwen koopt het paard voor 61 guldens, 
Joseph Van Doninck van Herentals staat borg. 
 
Aldus publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en Guilliam 
Schuermans. 
 
Akte N° 9          28 maart 1769 
 
Op heden 28 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Beirinckx inwoner van 
Olen ter ene en Michiel Beirinckx gehuwd met Elisabeth D’Joos ter andere, welke eerste 
comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van 
zekere stede met de beemden, weiden en landen daaraan annex groot te samen drie en een halve 
bunder, gestaan en gelegen tot Gerhaegen onder Olen en in het Geels broek zo en gelijk al 
hetzelfde in eigendom is van de verhuurder en mits daarvoor jaarlijks te betalen een som van 30 
guldens voor voorlijf en een kwantiteit van 9 veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Jan Van Hove en Petrus Martinus Soeten. 
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Akte N° 10          29 maart 1769 
 

In den naeme ons Heere amen, 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 29 maart voor mij openbaar notaris in propere personen 
compareerden de eerzame Maria Anna Anthonis wettige dochter achtergelaten bij wijlen 
Elisabeth Lemie daar vader af leeft Peeter Anthonis en Adriaen Franciscus Anthonis actueel 
Philosoph in de universiteit van Leuven en wettige zoon bij wijlen Maria Catharina Van 
Goubergen daar vader af leeft de voorzegde Peeter Anthonis, beiden gezond van lichaam en 
willende disponeren van hun tijdelijke goederen. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde. 
 

- Dispostie van hun goederen en degene zij na haar dood zal komen achter te laten in 
geval van geen wettige geboorten van haar lijf heeft ze alles gegeven en gelaten aan 
Adriaen Franciscus Anthonis haar halfbroer en indien hij zich kwam te begeven in 
een regulier klooster zo zal hij van de voorschreven goederen niet vermogen te 
disponeren, verkopen of belasten maar dezelfde zullen alsdan moeten volgen aan de 
naaste bloedverwanten der testatrice. 
 

- Verder schenkt zij de resterende goederen contante penningen, goud en zilver, 
klederen en lijnwaad aan haar vader en aan Adriaen Franciscus Anthonis haar 
halfbroer. Komende den voorzegde testateur insgelijks in dispositie van zijn goederen 
die hij maakt aan Maria Anna Anthonis zijn halfzuster met zijn erfelijke goederen 
gelegen onder de Heerlijkheid en jurisdictie van Wiekevorst. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adrianus De Kepper en Guilliam 
Peeters beide inwoners van Olen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 11          29 maart 1769 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus De Houwer als gelaste van Elisabeth Van De Goor 
als van de erfgenamen van Peeter De Houwer presenteerde te verhuren de nabeschreven 
partijen van goederen. 
 
Eerste huur zeker klein huis en hof gestaan tot Grijen onder Olen actueel bewoond bij Elisabeth 
Van Dijck voor de som van 11 guldens. 
 
Tweede huur, zeker perceel land groot 75 roeden genaamd “ het berghsken “ gelegen tot Grijen 
onder Olen, laatst in huur geweest bij Michiel Verborght. Jan De Busser aanvaarde den 
handslag van deze huur voor de som van 5 guldens. 
 
Derde huur, zeker perceel land groot een derdel genaamd “ het nieuwblock “ gelegen tot Grijen 
laatst in huur geweest bij Michiel Verborght. Peeter Van Gelder aanvaarde den handslag van 
deze huur voor de som van 5 guldens jaarlijks. Item zeker perceel land groot 175 roeden genaamd 
“ het peijs dries “ gelegen tot Doffen. Peeter Van Gelder aanvaarde den handslag van deze huur 
voor de som van 7 guldens jaarlijks. 
 
Vierde huur, zeker perceel land genaamd “ het eveneblock “ groot omtrent een oud bunder 
gelegen tot Doffen onder Olen. Adriaen Bellens aanvaarde den handslag van deze huur voor de 
som van 6 guldens jaarlijks. 
 
Vijfde huur, zeker perceel land groot 110 roeden genaamd “ het luijckx jaene “ gelegen tot Doffen. 
Item zeker perceel land groot 60 roeden genaamd “ het bruelken “ ook aldaar gelegen. Arnoldus 
Van Zeeland aanvaarde den handslag van deze twee huren voor de som van 13 guldens jaarlijks. 
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Zesde huur, zeker perceel land groot omtrent 153 roeden genaamd “ de groote heijde “ gelegen 
tot Doffen. Andries Van Den Sande aanvaarde den handslag van deze huur voor de som van 3 
guldens en tien stuivers jaarlijks. 
 
Zevende huur, zeker perceel weide groot een zille genaamd “ den biesacker “ gelegen tot Buel. 
Jan Smets aanvaarde de huur voor de som van 5 guldens en 2 stuivers jaarlijks. 
 
Achtste huur, zeker perceel land genaamd “ den coo… ” gelegen tot Buel. Jan Smets aanvaarde 
den handslag van deze huur voor de som van 16 guldens 18 stuivers jaarlijks. 
 
Negende huur, zeker perceel land groot anderhalve zille, genaamd “ de tennestraet “. Peeter Van 
Gelder aanvaarde den handslag van deze huur voor de som van 5 guldens jaarlijks. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen De Bruijn en Guilliam 
Schuermans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 12          7 april 1769 
 

Voorwaarden en condities waarop de regenten der kerk en de H. Geest goederen van Hulshout 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verhuren de nabeschreven gronden van 
erven o.a. op “ de joorkens weijde “, “ joorkens landt “, den hooiwas tot Herselt, in “ het geerts 
 broeck “, in “ het meerbeckxbroeck “, “ den H. Geestbempt “, “ het doodtbroeck “, “ het H. 
Geestveldeken “, “ het peeter heijlen hofken “, “ gritkens veldeken “, “ de vosdongen “ en land 
tot Ramsel. Kerkgoederen, een derdel in “ het doodtbroeck “ en “ kerken moorbergh “. Aldus 
gedaan en publiekelijk verhuurd binnen Hulshout, ter presentie van Diel Van Put en Franciscus 
Van Mensel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13          8 april 1769 
 

Op heden 8 april compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Quadens en Adriana Van 
Dijck gehuwden en inwoners van Hulshout, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
vanwege Franciscus Van Mensel actuele dienende kerkmeester der parochiale kerk van alhier 
(Hulshout) en te behoeve van dezelfde kerk een som van 400 guldens courant geld. 
 
Comparante verbonden zich met hun personen en goederen. Mede comparerende Peeter 
Quadens gehuwd met Theresia Verlooij inwoners van Busschot onder Heijst broer van de 
voorzegde comparant welke verklaarde zich voor het voorstaande kapitaal zich als borg te stellen. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Franciscus Van Den Bruel en 
Peeter Lieckens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14          3 mei 1769 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Heijns en Cornelia De Backer gehuwden en inwoners 
van Olen, publiekelijk presenteerden te verkopen een groot deel van hun meubilaire effecten. 
Peeter De Smet kocht er vier koeien, Hendrick Aerts kocht een koe voor 22 guldens. Michiel Kenis 
kocht een vaars voor 12 guldens 10 stuivers. Peeter De Smet kocht een rund voor 8 guldens en 
het paard voor 68 guldens. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van 
Jan Baptist Verlinden en Guilliam Schuermans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 15          5 mei 1769 
 
Op heden 5 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Quadens en Adriana Van 
Dijck gehuwden en inwoners van Hulshout, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
vanwege Franciscus Van Mensel actueel dienende kerkmeester der kerk van Hulshout een som 
van 100 guldens courant geld. 
 
De rentgelders verbonden voor het gene voorschreven hun solidaire personen en goederen. Mede 
comparerende Peeter Quadens gehuwd met Theresia Verlooij inwoners van Busschot onder 
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Heijst welke comparant verklaarde zich als borg te stellen voor dit kapitaal en de te vervallen 
intresten. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Passel en 
Peeter Lieckens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 16          16 mei 1769 

 

Op heden 16 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Van Roij gehuwd 
met Maria Catharina Van Linden inwoners van Herentals, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege Anthoon Helsen en Maria Elisabeth Vermeerbergen een som 
van 200 guldens courant. 
 
De rentgelder stelde voor dit kapitaal tot pand zeker perceel beemd gelegen buijten de Santpoort 
der stad Herentals, groot 490 roeden. Palende oost Marten Stickers, zuid Franciscus Dominicus 
Van Tendeloo, west den H. Geest van Herentals en noord de rivier de Nethe. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Henricus Verheijen en Joannes Smets als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 17          3 juni 1769 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus ‘t Sijen 35 gehuwd met Anna Catharina Wuijts 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen zijn stede en goederen gelegen tot 
Buel bij den windmolen, groot omtrent 8 bunders. 
 
Eerste koop zeker huis, stal, schuur, hof en binnengeleg gestaan en gelegen tot Buel onder Olen 
groot 3 zillen. Palende oost, zuid en west de straat en noord Hendrick Nijs. De verkoper 
reserveerde de beddekoetse in de keuken van het huis en de twee peertscribben en den 
lindeboom staande voor de deur om tot zijn plantsoen te verplanten. Op 3 juni aanvaarde Peeter 
Boeckx of voor zijn command den handslag voor de som van 810 guldens en stelde daarop nog 
75 hoogen en stelde den Eerwaarde heer M. Van Bijlen onmiddellijk daar nog 8 hoogen bij en 
Geert Wouters verhoogde deze som nog met 5 hoogen. M. Van Bijlen stelde nog 30 hoogen bij. 
Dezelfde dag stelde den Eerwaarde heer M. Van Bijlen 25 hoogen bij. Op 22 juni is na de 
kaarsbranding dezelfde M. Van Bijlen koper gebleven. 
 
Tweede koop zeker perceel lans genaamd “ het callaerts “ groot een zille en gelegen tot Buel. 
Palende oost en zuid Hendrick Nijs, west de Heirstraete en noord Peeter Van Linden. Peeter Van 
Linden aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 166 guldens en stelde daarop 
14 hoogen en is hij daarmee na de kaarsbranding op 22 juni koper gebleven. 
 
Derde koop, zeker perceel land genaamd “ de molenheijde “ groot omtrent een half zille en 
gelegen tot Buel. Palende oost de Herstraete, zuid Amant Van Hout, west Marten Daems en noord 
Jan Verachtert. Peeter Smets aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 110 
guldens en stelde daarop nog 5 hoogen. Tijdens de kaarsbranding stelde den Eerwaarde Heer M. 
Van Bijlen nog een hooge bij en is daarmee koper geworden. 
 
Vierde koop, zeker perceel land genaamd “ den verloren cost “ groot 80 roeden gelegen tot Buel 
Palende oost de Herstraete, zuid de veldstraat, west Jan Verachtert en noord Amant Van Hout. 
Martinus Laenen aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 50 guldens en stelde 
hierop nog 10 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 22 juni 1769 koper gebleven. 
 
Vijfde koop, zeker perceel land genaamd “ de schomme “ groot een bunder en gelegen tot Buel. 
Palende oost S Heerstraete, zuid de straat van Olen naar de Buelmolen, west de H. Geest Tafel 
van Olen en noord de erfgenamen Hendrick Meir. Petrus Martinus Soeten aanvaarde den 
handslag van deze 5de koop voor de som van 120 guldens en stelde daarop nog 20 hoogen en is 
hij na de kaarsbranding op 22 juni koper gebleven. 
 

 
35 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Martinus Tseyen x Anna Catharina Wuijts, nr. 2265, pag 454. 
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Zesde koop, zeker perceel land en dries genaamd “ de kreupel heijde “ groot 3 zillen en ook 
gelegen tot Buel. Palende oost, zuid en noord Marten Daems en west de erfgenamen Jan 
Blampaerts. Petrus Martinus Soeten aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 
140 guldens en stelde daarop nog 28 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 22 juni koper 
gebleven. 
 
Zesde koop, zeker perceel land genaamd “ het d’ joossens “ groot twee en een halve zille, 
gelegen tot Buel. Palende oost de erfgenamen Hendrick Peeters, zuid de weduwe Jan Helsen, 
west Peeter Van Linden en noord dezelfde Van Linden. Niet verkocht. 
 
Zevende koop, zeker perceel land en heide gelegen tot Buel, groot te samen 3 zillen. Palende oost 
de Herstraete, zuid Jan Verachtert, west Peeter Van Linden en noord Adriaen De Backer. Verkocht 
uit de hand voor 48 guldens door Petrus Martinus Soeten. 
 
Achtste koop, zeker perceel land genaamd “ tongels block “ groot drie zillen en een half gelegen 
tot Buel onder Tongerlo. Palende oost Jan Smets, zuid de erfgenamen Andries Faes, west Jan 
Van hove en Jan Smets en noord Jan Stijnen. … niet verkocht. 
 
Negende koop, zeker perceel weide genaamd “ de achtsterste torfputten “ groot ander halve zille 
gelegen tot Buel. Palende oosten west Marten Daems, zuid ... (leeg) en noord Hendrick Nijs. Item 
alsnog een perceel heide ook daar omtrent gelegen onder Tongerlo groot een zille. Palende oost 
Marten Daems, zuid Hendrick Pauwels, west de H. Geest Tafel van Oevel en noord Peeter Stijnen. 
Den Eerwaarde heer M. Van Bijlen aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 115 
guldens en stelde daarop nog 25 hoogen. Op 6 juni compareerde Peeter Boeckx schepen van 
Oevel en is den naam van den Eerwaarde heer M. Van Bijlen deze koop komen verhogen met 15 
hoogen en is den Eerwaarde heer na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Tiende koop, zeker perceel weide genaamd “ de voorste torfputten “ eertijds “ het venneken “ 
groot twee en een halve zille met de waeteringe daaraan gelegen. Palende oost Jan Luijten, zuid 
Hendrick Stijnen, west Adriaen Laenen erfgenamen en noord Peeter De Smet. Marten Laenen 
aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 200 guldens en stelde daarop nog 10 
hoogen, Peeter Mathijs verhoogde de koopsom met 6 hoogen. Marten Laenen verhoogde 
nogmaals de koopsom en is na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Elfde koop, zeker perceel heide gelegen omtrent “ den teunsbergh “ onder Olen groot een zille. 
Palende oost Jan Van De Weijer, zuid Hendrick Stijnen, west Adriaen Douwen en noord den heer 
Bosquet. Item een perceel heide groot omtrent een zille en gelegen als voor. Palende oost en zuid 
Guilielmus Van Hove erfgenamen, west den heer Bosquet en noord Marten Daems. Petrus 
Martinus Soeten aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 1 gulden en stelde 
daar 1 hooge op en is na de kaarsbranding op 22 juni koper gebleven. 
 
Twaalfde koop, zeker perceel heide nu opgebroken, genaamd “ het reijs “ gelegen tot Buel groot 
een half zille. Palende oost Jan Van Hove, zuid Amant Van Hout, west … (leeg). Item een perceel 
heide gelegen tot Buel onder Olen groot een half zille. Palende oost en west de erfgenamen 
Guilliam Heijlen en noord de Buelestraet. Petrus Martinus Soeten aanvaarde den handslag van 
deze koop voor de som van 4 guldens en stelde daar nog 1 hooge op. 
 
Dertiende koop, zeker perceel beemd gelegen aan “ het geruijm “ onder Geel, groot anderhalve 
zille en genaamd “ de wolfs koij “. Palende oost Peeter Spaepen, zuid Hendrick Verbiest, west 
den Heer Verreijcken secr. van Lier en noord “ het gemeijn broeck “. Item zeker perceel hooiwas 
gelegen aan “ den weirdonck “ onder Geel, groot 70 roeden. Palende oost Jan Martien Heijlen, 
zuid de H. Geesttafel van Olen, west en noord … (leeg). Guilliam Van De Weijer aanvaarde den 
handslag van deze koop voor de som van 91 guldens en stelde daarop nog 5 hoogen. Jan Baptist 
Van Hove verhoogde deze koopsom met 1 hooge en Guilliam Van De Weijer stelde nog 1 hooge 
bij. Guilliam Van De Weijer is koper gebleven van den 13de koop. 
 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1758-1772  Pagina | 196 

Veertiende koop, zeker perceel hooiwas gelegen in “ het sammels broeck “ groot een zille. 
Palende oost de erfgenamen Arnoldus Boeckmans, zuid en west de abdij van Tongerlo en noord 
de Laecke. Den Eerwaarde heer M. Van Bijlen aanvaarde den handslag van deze koop voor de 
som van 100 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen en is hij na de kaarsbranding koper 
gebleven. 
 
Vijftiende koop zeker perceel hooiwas gelegen in “ het sammelsbroeck “ groot een halve zille. 
Martinus Laenen aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 45 guldens en stelde 
daarop 3 hoogen, Peeter Mathijs stelde nog 3 hoogen bij en Martinus Laenen nog 4 hoogen en 
is hij daarmee na de kaarsbranding koper gebleven in command van en voor den Eerwaarde heer 
M. Van Bijlen. 
 
Akte N° 18          11 juni 1769 
 

In den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 11 juni voor mij in propere personen compareerden de 
eerzame Peeter Heijlen en de eerzame Anna Elisabeth Janssens gehuwden en inwoners alhier 
den eerste comparant gezond en de tweede ziek te bedde liggende, welke comparanten 
verklaarden hierbij hun goederen te disponeren. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, roerende en onroerende hebben ze gemaakt aan 
hun wettig kind met vol recht van institutie en de touchte en vruchtgebruik aan elkaar. 
Dat aan het kind (of kinderen) zal gegeven worden de som van 100 guldens courant 
geld. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis van de testateurs ter presentie van Petrus 
Martinus Soeten en Peeter Verreckt beide inwoners van Olen als getuigen. Anna Elisabeth 
Janssens verklaarde mits haar ziekte en bevende handen niet te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 19          17 juni 1769 
 
Op heden 17 juni compareerden voor mij openbaar notaris, Catharina Govaerts bijgestaan met 
Leonardus Thoelen haar man, welke comparante verklaarde verkocht te hebben aan Hendrick 
Govaerts haar broer zeker perceel dries gelegen tot Gelindel onder Westerlo omtrent “ de croon 
broecken “ genaamd “ het heijcken “ groot omtrent 75 roeden. Palende oost Jacobus Tubbeckx 
cum suis, zuid Adriaen Van Den Brande en anderen, west Marten Govaerts en noord Adriaen 
Ceulemans, om en mits een som van 55 guldens courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Peeter Smets en Andries Lenaerts. 
 
Akte N° 20          19 juni 1769 
 
In den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en eenen iegelijk dat op heden 19 juni voor mij openbaar notaris in propere personen 
compareerden Norbertus Oniaerts en Catharina Boschaerts gehuwden en inwoners van Olen, 
den eersten comparant gezond van lichaam en de tweede comparante ziek te bedde liggende 
welke comparanten verklaarden te disponeren van hun goederen. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen zowel meubilaire als immeubele op welke plaats 
deze gelegen zijn, onder hoop van nog een kind of kinderen van hun lijf te zullen 
procederen als beide nog in fleur van hun leven zijnde, gegeven en gemaakt aan hun 
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toekomende kind of kinderen van hun lijve met de hulp van God alsnog te creëren. De 
touchte van deze erfgoederen maakten zij aan elkaar gedurende hun leven. Tevens zes 
loopen koren gebakken uit te keren ten behoeve van de armen en te celebreren twee 
missen alles tot lafenis der ziel van den eerst stervende. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ten woonhuis der testateurs, ter presentie van Adriaen 
Neijers en Peeter Helsen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 21          26 juni 1769 
 
Op heden 26 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Andreas Smits inwoner van Westmalle 
welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Jan Baptist Geefs inwoner der stad 
Herentals te weten zeker perceel kwebbe groot 30 roeden gelegen bij “ de bleeke “ onder Olen. 
Palende oost “ den dijck “ tegen “ de gasthuijsbemden “, zuid Catharina Ansoms, west 
Franciscus Bouwen en noord Jan Baptist Smits, om en mits een som van 10 guldens courant en 
12 potte, lijfkoop. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Smits 
en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22          20 juli 1769 
 

Voorwaarden en condities waarop Gommarus De Kepper publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen in differente kopen het nabeschreven koren ten velde staande o.a. op  
“ het cluijts “, “ de rijdt “, tegen “ het creemers “, in “ het binnenveldt “, op “ het cleijn leen “, 
totaal van 12 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Guilliam 
Schuermans en Gommer Somers als getuigen. 
 
Akte N° 23          24 juli 1769 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Heijns en Cornelia De Backer gehuwden publiekelijk 
aan de meestbiedende presenteerden te verkopen hun koren ten velde staande o.a. op “ het 
rabblock “, “ de bunders “, “ het gerstlandt “, in “ het binnenveldt “, het silleken “, op “ het 
beekeblock “. Totaal van 20 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter 
presentie van Peeter De Smet en Jan Verbiest als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 24          26 juli 1769 
 

Voorwaarden en condities waarop de erfgenamen van Hendrick Bogaerts en Joanna Verbiest 
gehuwden publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen in differente kopen het 
nabeschreven koren ten velde staande o.a. op “ de drij sillen “, op “ het derdel “, op “ den calver 
dries “, elfde koop langs de hoek achter het huis tot aan den hof, op “ den cruijswegh “. Totaal 15 
kopen. Aldus publiekelijk verkocht binnen Soerle Westerlo, ter presentie van Josephus en 
Ludovicus Van Dingenen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 25          5 augustus 1769 
 

Op heden 5 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Franciscus Heijlen 
wettige minderjarige zoon achtergelaten bij wijlen Maria Heijlen daar vader af leeft Peeter Heijlen 
hier mede comparerende, welke eerste comparant te kennen gaf dat hij genegen is met Gods 
gratie zich te begeven onder den Regel van den Heilige Franciscus bij de eerwaarde paters 
Kapucijnen en alzo bij civiele dood cessie en afstand te doen van zijn erfgoederen … in aandacht 
en consideratie der zonderlinge affectie en assistentie hem gedurende zijn studie bewezen door 
Adriaen Heijlen zijn broer. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Janssens en Marten Beirinckx 
 
Akte N° 26          5 augustus 1769 
 

Op heden 5 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Adriaen Van Nuten schepen van 
Olen als collecteur der fundatie ten behoeve de kapel van Meeren gefundeerd door wijlen den 
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Eerwaarde heer Henricus Swinnen cum suis, welke comparant bekende ontvangen te hebben 
vanwege Marten Beirinckx en ten behoeve van de voorzegde fundatie een som van 170 guldens 
wisselgeld deel makende van een kapitale rente van 270 guldens wisselgeld als wijlen Jan Caers 
comparerende voor zeker nog onbekende notaris bekende ontvangen te hebben vanwege de 
collecteurs der voorzegde fundatie.  
 
Welke rentconstitutie voor den heer drossaard en schepenen van Westerlo is vernieuwd omtrent 
het jaar 1671 en aldaar het voorzegde kapitaal van 270 guldens wisselgeld met intrest verbonden 
en geaffecteerd zijnde op zeker huis en binnenveld gestaan en gelegen tot Gerhaegen en aldaar 
aan den voorzegde Marten Beirinckx nomine uxoris is competerende. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Janssens en Adriaen Heijlen. 
 
Akte N° 27          5 augustus 1769 
 

Op heden 5 augustus compareerde voor mij openbaar notaris Peeter Heijlen gehuwd met Anna 
Elisabeth Janssens inwoners van Olen ten gehucht van Meeren, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben vanwege Adriaen Van Nuten als collecteur der fundatie van de kapel van 
Meeren een som van 170 guldens. 
 
Comparant verbond zich voor deze rente zijn persoon en goederen, roerende en onroerende. 
Mede comparerende Peeter Janssens schepen van Olen vader van de rentgeldelders huisvrouw 
degene die zich voor het voorzegde kapitaal borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van den Eerwaarde heer Michiel Van Bijlen Beneficiant in de voorzegde kapel 
en Adriaen Heijlen als getuigen. 
 
Akte N° 28         23 augustus 1769 
 

Op heden 23 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista De Ceuster 
inwoner van Olen ter ene en Peeter De Ceuster inwoner ten gehucht van Oosterwijck zijn zoon ter 
andere, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven 
huur accepterende van zekere stede met de landen, beemden, weiden, driessen en hooiwassen 
groot 3 en een halve bunder, gestaan en gelegen tot Oosterwijck onder Tongerlo zo en gelijk den 
tweede comparant dezelfde in vele jaren in huur heeft gebruikt en dat voor een tijd van zes jaar en 
daarvoor jaarlijks te betalen een som van 25 guldens voor voorlijf en 10 veertelen koren voor 
korenpacht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Heijns schepen 
van Tongerlo en Jan Baptist Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 29         30 augustus 1769 
 

Op heden 30 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Andreas De Schutter en Anna 
Elisabeth De Ceuster gehuwden en inwoners der stad Herentals, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben vanwege den heer Franciscus Dominicus Van Tendeloo en juffrouw 
Joanna Minion gehuwden een som van zes honderd guldens courant geld. 
 
Verbindende de rentgelders tot onderhoud van deze rente hun solidaire personen en goederen, 
roerende en onroerende. Mede comparerende Franciscus De Schutter inwoner van Itegem vader 
van den eerste comparant degene verklaarde zich voor dit kapitaal borg te stellen. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jacobus Hermans en Willebrordus Soels als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 30         2 september 1769 
 

Op heden 2 september compareerde voor mij openbaar notaris, Michiel Cluijts Jorissone welke 
comparant verklaarde voor zijn eigen private last te nemen alzulke kapitale rente van 300 guldens 
courant als wijlen Joris Cluijts zijn voorzegde vader comparerende op 28 februari 1742 voor 
wijlen den notaris Michiel Jolij residerende te Herentals en bekende ontvangen te hebben 
vanwege Joannes Verluijten als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Wilhelm 
Verheijen daar moeder afwas Elisabeth Verluijten. 
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Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel weide groot een half bunder, 
genaamd “ het heijcken “. Palende oost zeker straatje, zuid Adriaen Douwen, west de erfgenamen 
van Hendrick Sterckx en noord Guilliam S’Jongers. Item zekere weide zijnde dries ook een half 
bunder groot genaamd “ het peijckens “ beiden voorschreven percelen gelegen tot 
Schaetsbergen. Palende oost dit laatste de erfgenamen Aerts, zuid de erfgenamen Hendrick 
Wouters, Peeter Smets en meer anderen, west Jan De Busser en noord Geert Laenen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Anthonis en Adriaen Boeckx. 
 
Akte N° 31         9 september 1769 
 

Op heden 9 september compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter De Ceuster ter ene en 
Peeter Cornelis Vervoort ten andere, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zeker zijne stede met de landen, weiden, 
hooiwas en beemden daaraan annex, groot te samen omtrent 7 bunders, gestaan en gelegen tot 
Schaetsbergen onder Olen zo en gelijk Joannes Blerinckx hetzelfde alsnu in huur heeft en 
daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf een som van 46 guldens en voor korenpacht de kwantiteit 
van 21 veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes 
Vervoort vader van de huurder en Jan Baptist Callaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 32         11 september 1769 
 
Op heden 11 september compareerde voor mij openbaar notaris, Elisabeth Jacobs bijgestaan 
met Joannes Soeters haar man welke comparante verklaarde onherroepelijk donatie inter vivos of 
gift onder levenden met warme hand gecedeerd te hebben aan en ten behoeve van Sieur 
Adrianus Veckemans weduwnaar wijlen Maria Anna Lemie met zijn nakomelingen, te weten 
zeker perceel land gelegen tot Soerle onder Westerlo, groot 3 zillen en genaamd “ de molen 
heijde “. Palende oost Joanna Helsen, zuid de erfgenamen van … Sijmens, west “ het goorken “ 
en noord Amandus Helsen.  
 
Dit op conditie dat de donataris de comparante altijd kosteloos en schadeloos zal indemniseren 
over de kosten alsnog te gereizen wegens zeker proces tussen de comparante als gedaagde en 
Guilliam Van Echelpoel als aanlegger met consoorten ventilerende of geventileerd hebbende 
voor meijer en schepenen van Soerle Parwijs over het nalatenschap van wijlen Peeter Vermaelen. 
Mede comparerende Sieur Adriaen Veckemans degene de voorschreven donatie verklaarde te 
accepteren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Soerle Parwijs, ter presentie van Sieur Cornelis Verberck en 
Amandus Helsen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 33         16 september 1769 
 

Op heden 16 september compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Vervoort inwoner van 
Noorderwijk ter ene en Adries Cools ook inwoner van Noorderwijk, welke eerste comparant 
verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepteerde van zekere stede 
met de landen en driessen daaraan annex, gestaan en gelegen in “ Schrevenhaege “ onder 
Noorderwijk, groot een bunder aan den huurder genoegzaam bekent en daarvoor jaarlijks te 
betalen en te leveren in voorlijf een som van 30 guldens en voor korenpacht de kwantiteit van vier 
veertelen koren. De verhuurder reserveerde het schaarhout gestaan op den dries genaamd “ den 
dreselaer “. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Vervoort en 
Anthoon Cools als getuigen. 
 
Akte N° 34         23 september 1769 
 

Op heden 23 september compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Verheijden en Maria 
Catharina Van Roosbroeck gehuwden en inwoners van Olen welke comparant verklaarde 
verkocht te hebben aan en ten behoeve van den heer Bosquet Licentiaat in de rechten en 
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rentmeester zijner Excellentie den heer markies van Westerlo. Mits zijne absentie zo werd door mij 
notaris voor en in den naam des voorschreven heer Bosquet de nabeschreven koop aanvaard te 
weten van zeker perceel land, groot over de 3 zillen en gelegen tot Daemseijnde. Palende oost 
Peeter Diels, zuid de loop, west Sieur Wijnants meijer van Soerle Parwijs en noord Peeter De 
Ceuster Janssone. Om en mits een som van 340 guldens courant geld. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick Baeten en Guilliam 
Schuermans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 34         30 september 1769 
 

Op heden 30 september compareerden voor mij openbaar notaris, Adriaen Boeckx ter ene en 
Christiaen Cools inwoner van Bel gehuwd met Anna Maria Sprengers ten andere en alhier 
present welke eerste comparant verklaarde aan den tweede die nabeschreven huur accepteerde 
van zekere stede met de landen, beemden, weiden, driessen en heiden daaraan annex, gestaan 
en gelegen tot Grijen onder Olen en elders, groot te samen zonder de heiden 15 zillen, zo en gelijk 
Joannes Hermans hetzelfde alsnu in huur gebruikt, om en mits daarvoor jaarlijks te betalen voor 
voorlijf de som van 30 guldens en voor korenpacht de kwantiteit van 15 veertelen koren. 
 
Mede comparerende Willebort Cools de vader der huurder degene die zich voor de jaarlijkse 
onkosten borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van 
Hove en Gommer Somers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 35          21 oktober 1769 
 

In den naeme ons Heere amen 
 
Bij den inhoud van dit tegenwoordig instrument van testament zij kenbaar aan één iegelijk dat op 
heden 21 oktober voor mij openbaar notaris compareerden in propere personen Adriaen Vermiert 
en Geertrudis Vander Vecken gehuwden en ingezetenen van Herentals, beiden gezond van 
lichaam, welke comparanten verklaarden hierbij hun testament van uiterste wil te maken. 
 

- Willende dat hun lichamen begraven zouden worden in gewijde aarde en om eerlijk 
begraven te worden op het parochiale kerkhof waar ze komen te overlijden. Willende 
dat hun nagedaan zullen worden een eerlijke uitvaart en 50 gelezen missen. 
 

- Item legateerde hij testateur aan Geeraert Vander Vecken gehuwd met Elisabeth 
Somers zeker perceel heide gelegen tot Doffen onder Olen, groot een bunder. Palende 
oost, west en noord den heer Van Thielen en zuid zeker perceel land genaamd “ de 
heijblom “.Item zeker perceel kwebbe gelegen op “ ’t steen “ onder Olen, groot 50  
roeden. Palende zuid den heer Van Thielen. Item een perceeltje kwebbe ook gelegen 
onder Olen in “ den meerderenbempt “ groot 50 roeden waarvan Jan Cluijts nomine 
uxoris de wederhelft heeft en dat op last dat dito Vander Vecken gedurende het leven 
van de testateurs jaarlijks zal moeten leveren twee karren goede rus. Item legateerde 
de voorzegde testateur alsnog aan de voorschreven Geeraert Vander Vecken of zijn 
kinderen zeker perceel land genaamd “ het neerstuck “ groot een bunder gelegen tot 
Grese onder Herentals. Palende oost Jan Leijsen, zuid dezelfde en Marten verboven, 
west Guilliam Verbiest en noord dezelfde en daarvoor te betalen na de aflijvigheid van 
de langstlevende een som van 600 guldens courant. 
 

- Dispositie van hun tijdelijke goederen zowel meubele als immeubele maakten zij aan 
elkaar alsook de touchte van hun immeubele goederen gedurende hun leven. De 
testateurs maakten hun erfgoederen voor een derde aan Anna Vander Vecken 
gehuwd met Andries Thijs, voor een derde aan Elisabeth Vander Vecken gehuwd 
met Adriaen Bastiaens en voor een ander derde aan Geeraert Vander Vecken 
gehuwd met Elisabeth Somers en bij aflijvigheid van iemand der zelfde aan hun 
kinderen. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Gommarus Adrianus De Kepper 
inwoner van Olen en Joannes Franciscus Van Roij inwoner van Herentals. 
 
Akte N° 36         24 november 1769 
 

Op heden 24 november compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Vluijmans ter zake van 
zijne hoge ouderdom bijgestaan van Joannes Vervoort schepen van Hulshout welke comparant 
verklaarde verkocht te hebben aan Joannes Baptista Hendrickx insgelijks inwoner van Hulshout 
hiermede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker huis, stal, schuur en 
hof gestaan en gelegen binnen de cirkel der Plaetse van Hulshout waarvan aan Anna 
Binnebeeckx de kamer met omtrent de helft van den hof competeerde. Palende dit verkocht deel 
oost de voorzegde Anna Binnebeeckx met haar kamer en deel van den hof, zuid de erfgenamen 
Gregorius Folders, west Adriaen Quadens en noord de Plaetse, om en mits een som van 150 
guldens courant geld.  
 
Voorwaarde dat den verkoper zijn leven lang mag blijven wonen bij den acceptant met vrije in en 
uitgang en met een vrij hoek in de schouw vuur en licht alsmede een vrije slaapstede en in den hof 
zoveel vruchten van potagie als hij tot zijn eigen consumptie zal nodig hebben. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Guilliam Van Hout als 
getuigen. 
 
Akte N° 37         25 november 1769 
 

Op heden 25 november compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus De Houwer als gelaste 
van Elisabeth Van De Goor, Joannes Sterckx en Hendrick Verboven als erfgenamen van 
Peeter De Houwer te samen ter ene en Martinus Vervoort inwoner van Soerle alhier present en 
de nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de landen en weiden daaraan annex, 
gestaan en gelegen tot Grijen onder de jurisdictie van Olen zo en gelijk Adriaen Vermeerbergen 
het zelf in huur is gebruikende met alsnog een weide laatst in huur geweest bij Gommer De 
Kepper, te samen groot 10 en een halve zille mits daarvoor jaarlijks te leveren en te betalen voor 
voorlijf een som van 30 guldens en voor korenpacht de kwantiteit van 14 veertelen. 
 
Mede comparerende Franciscus Vervoort broer van den huurder dewelke zich voor deze 
jaarlijkse huurprijs als borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Peeter Smets en Joannes Helsen. 
 
Akte N° 38         27 november 1769 
 

Op heden 27 november compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Goossens en Anna 
Barbara Van Roosbroeck gehuwden en inwoners van Oosterwijk welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege Joannes Sterckx en Martinus Sterckx broers en bejaarde 
jongemannen inwoners van Morckhoven een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparanten verbonden zich voor deze kapitale rente hun personen en goederen present en 
toekomende en voor speciale hypotheek zeker perceel land groot omtrent een half bunder en 
gelegen omtrent de Voort Capelle onder Westerlo. Palende oost de weg van Voortcappelle op 
Daemseijnde, zuid Jan Daems, west ... (leeg) en noord de erfgenamen Michiel Van Den Bolck. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Wuijts en Martinus 
Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 39          5 december 1769 
 

Op heden 5 december compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Gebruers gehuwd met 
Maria Catharina De Becker inwoners van Soerle onder Westerlo welke comparant bekende 
ontvangen te hebben vanwege de heer Franciscus Dominicus Van Tendeloo en de juffrouw 
Joanna Munion gehuwden een som van 400 guldens courant geld. 
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De comparanten stelden voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel zowel bos als beemd 
groot omtrent een bunder genaamd “ de herstrommen “ gelegen omtrent “ de Wittegracht “ 
onder Soerle Westerlo. Palende oost Adriaen S’Jongers, zuid het beneficie van het kasteel van 
Westerlo, west Peeter Gebruers en noord de voorzegde erfgenamen Jan Thoelen. Item zeker 
perceel schaarbos insgelijks gelegen omtrent de Wittegracht, groot omtrent 150 roeden. Palende 
oost het voorzegde Benificie, zuid Adriaen Van Outsel, west Peeter Soeters en noord de 
erfgenamen Jan Verstappen. Item zeker perceel land ook daar gelegen groot omtrent een bunder 
met het huis en den hof daarop staande. Palende oost Sebastiaen Nuijens, zuid Jan Thoelen 
erfgenamen, west Adriaen en Peeter Soeters en noord de Jonker Cannaers. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ter presentie van Jacobus Hermans en 
Willebrordus Soels inwoners van Herentals als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 40         11 december 1769 
 
Op heden 11 december compareerde voor mij openbaar notaris, Hendrick Baeten 36 en Anna 
Maria Bruijnseels gehuwden en ingezetenen van Olen ter ene en Peeter Peeters en Maria 
Baeten gehuwden en inwoners van Morckhoven ter andere zijde. Welke eerste comparanten 
verklaarden aan de tweede alhier present en de nabeschreven permutatie accepterende mits deze 
bij vorm van mangeling van erve op erve te transporteren vooreerst zeker huis en hof gestaan en 
gelegen tot Morckhoven achter de pastorie aldaar waarvan de wederhelft competeerde aan de 
erfgenamen van Adriaen Van Oosthoven groot in het geheel omtrent 50 roeden. Palende oost de 
heer Van Dijck secretaris aldaar, zuid de erfgenamen Marten Heijlen, west de S’ Heerestraete en 
noord de erfgenamen Sieur Van Den Brande. 
 
Item zeker perceel land gelegen tot Grijen onder Olen genaamd “ het kemp block “ groot 3 zillen. 
Palende oost de erfgenamen Peeter Bellens, zuid de erfgenamen Peeter Van Bijlen, west de 
Herstraete en noord de erfgenamen Hendrick Heijlen. Item en tot slot de helft van zeker perceel 
land waarvan de wederhelft competeerde aan de erfgenamen van Adriaen Van Oosthoven, 
gelegen tot Morckhoven genaamd “ het mispeleiren “, groot in het geheel omtrent 2 en een halve 
zille. Palende oost het zogenaamde kattestraetje, zuid Peeter Peeters, west dezelfde Peeter 
Peeters en noord Guilliam Heijlen en de voorzegde Peeter Peeters acceptant ten deze …  
 
Verklarende de eerste comparanten alsnog dat het gemelde huis en perceel land “ den mispeleir “ 
genaamd, gestaan en gelegen tot Morckhoven zo gezegd is aan Joannes Van Oosthoven nu in 
de veertig jaren uitlandig geweest zijnde zonder van dezelfde sedert meer enige tijdingen 
ontvangen te hebben, ter welke zaak men vermeende dat dezelfde aflijvig te wezen en ingeval 
dezelfde nog levende is en buiten alle verwachtingen alhier arriveerde zich als eigenaar van het 
gemelde huis en land zou declareren en hetzelfde alzo zou komen te approprieren dat zij eerste 
comparanten aan en ten behoeve der tweede comparanten in het voorschreven geval en in 
recompens in contante penningen zullen tellen en te betalen een som van 500 guldens courant 
geld. 
 
De tweede comparanten verklaarden in tegendeel te transporteren aan de eerste comparanten 
alzulk part en deel aan de voorzegde Maria Baeten competerende uit hoofde van Christoffel 
Baeten en Elisabeth Verboven haar ouders in de erfelijke goederen en meubilaire effecten bij 
dezelfde achtergelaten mitsgaders al dezelfde de voorzegde Maria Baeten na de dood van 
Christoffel Baeten haar vader onder de jurisdictie van Olen en Geel gelegen bij koop heeft 
verkregen. 
 
P.S. is alsnog geconditioneerd dat de obligatoire rente van 100 guldens kapitaal die de eerste 
comparanten als erfgenamen van Elisabeth Verboven aan de tweede comparanten schuldig 
waren komt te casseren, dood en teniet te wezen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Petrus Damasus Daems en Guilliam Schuermans als getuigen hiertoe aanzocht. 

 
36 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Henricus Baeten x Anna Maria Bruynseels, nr. 47, pag. 10. 
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Akte N° 41         12 december 1769 
 

Op heden 12 december compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Heijlen zo in eigen 
naam als in kwaliteit van wettelijke voogd van zijn minderjarige broer en zuster met naam Jan 
Franciscus Heijlen en Maria Elisabeth Heijlen. Item Joannes Baptista Heijlen gehuwd met 
Catharina Molenberghs welke comparanten bekenden verkocht te hebben aan en ten behoeve 
van Peeter Heijlen hun vader hiermede comparerende en de nabeschreven koop accepterende 
van alzulke vierde part en deel van de meubilaire effecten, zowel bestiale als alle andere als den 
acceptant comparerende op den 27 mei 1768 voor mij notaris transporteerde aan den eerste 
comparant om en mits een som van 500 guldens courant geld degene de comparanten 
transportanten te weten Adriaen Heijlen zo voor zich zelf als ten behoeve van Jan Franciscus 
Heijlen zijn broer alsmede Jan Baptist Heijlen ieder voor zijn part en deel ter concurrentie van 
125 guldens … met nog een vierde part ten behoeve van Maria Elisabeth Heijlen te betalen 
wanneer ze en ouderdom van 24 jaar zal bereiken. 
 
Den voorschreven acceptant Peeter Heijlen verobligeerde alzulke penningen als van het vierde 
part ter rente te remplaceren of daarvoor legitieme erven van egale waarden te kopen ten gunste 
van zijn vier voorkinderen verwekt in zijn eerste huwelijk met Maria Heijlen zo nochtans dat het 
gemelde contract van datum 27 mei 1768 in zijn volle figuur zal zijn en blijven voor zoveel het 
strekkende is ten gunste van de gemelde Peeter Heijlen zijn actuele huisvrouw en de kinderen 
van het tweede bed en insgelijks zal blijven het leenroerig perceel hooiwas gelegen op “ den 
mosbergh ” in “ het gemeijn broeck “ onder Geel. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Jan Van Hove 
schepenen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 42         12 december 1769 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Verstappen publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen het dennenhout gestaan in zijn dennenbos gelegen 
omtrent Oosterwijk onder Tongerlo. Totaal van 14 kopen met de vermeldingen van de kopers en 
hun onkosten. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Tongerlo ter presentie van Sieur 
Peeter De Smet en Gommer Somers als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 1          13 januari 1770 
 
Voorwaarden en condities waarop Martinus Lemmens als gelaste van Anna Catharina 
Lemmens jongbejaarde dochter en zijn zuster blijkens procuratie voor den notaris Jan Baptist 
Peeters tot Antwerpen residerende op datum van 21 april 1769 benevens Joannes Mertens als 
weduwnaar van Catharina Lemmens en pro parte als erfgenaam van dezelfde als mede ook pro 
parte van zijn twee overleden kinderen publiekelijk aan de meest biedende presenteerden te 
verkopen de nabeschreven partijen van goederen. 
 
Eerste koop zeker huis en hof, groot 40 roeden gestaan en gelegen tot Grijen onder Olen. Oost en 
noord Joanna Van Genechten bij touchte, zuid de erfgenamen Jan Bogaerts en west de straat. De 
verkopers reserveerden de eikenbomen op de grond staande. Christiaen Bulckens aanvaarde 
den handslag van deze koop voor de som van 97 guldens en stelde daar zeven hoogen op. Op 22 
januari verhoogde Andries Lenaerts deze koopsom met 10 hoogen en stelde op 30 januari nog 5 
hoogen bij. 
 
Tweede koop zeker perceel land genaamd “ het binnenveldt “ gelegen tot Grijen groot 75 roeden 
of meer. Palende oost den loop, zuid en west de erfgenamen Jan Bogaerts en noord Dimphna Van 
Genechten. De verkopers reserveerden de eikenbomen daarop staande. Christiaen Bulckens 
aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 200 guldens en stelde daarop nog 12 
hoogen en is hij daarmee na de kaarsbranding op 1 februari koper gebleven met consent van de 
koper en Adriaen Van Dingenen als gelaste van de verkopers. Op 1 februari is na de 
kaarsbranding van den eerste koop met consent van Adriaen Van Dingenen koper gebleven 
Andries Leenarts. 
 
Derde koop zeker perceel land genaamd “ het bouwens “ groot 190 roeden. Palende oost de 
erfgenamen Geeraert Bellens, zuid de erfgenamen Adriaen Verbist of Jan Cluijts, west den loop en 
noord Peeter Verboven. De verkopers reserveerden het schaarhout mits hetzelfde dit seizoen te 
kappen. Christiaen Bulckens aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 220 
guldens en stelde daarop nog 10 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 1 februari koper 
gebleven. 
 
Vierde koop, zeker perceel weide genaamd “ de bruelen “ groot 150 roeden. Oost de gemeente, 
zuid de erfgenamen Adriaen Van De Goor, west de erfgenamen Adriaen Van Genechten en noord 
Maria Peeters. Martinus Willems aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 160 
guldens en telde daar nog 50 hoogen op en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Vijfde koop, zeker perceel eussel of kwebbe, gelegen aan “ den slept dijck “ groot 100 roeden. 
Jan Verheijen aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 35 guldens en stelde 
daarop geen hooge. 
 
Zesde koop, zeker perceel eussel gelegen op “ den mosbergh “ onder Geel, groot omtrent een 
zille. Palende oost Peeter Cluijts, zuid Anna Verherstraeten, west ... en noord ... (leeg). Peeter 
Meijnten aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 47 guldens en stelde daar drie 
hoogen op. Adriaen Van Dingenen verhoogde deze koop met 5 hoogen en is hij na de 
kaarsbranding koper gebleven. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene Adriaen Van Dingenen als mede erfgenaam van 
Maghdalena Doos zijn moeder en zich sterk makende voor zijn mede erfgenamen een som van 
250 guldens vanwege de erfgenamen van Jan Lemmens en dat tot remboursement van alzulk 

Not. 6052: 1770 
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kapitaal van 150 guldens courant als den voorzegde Jan Lemmens in zijn leven bij de voorzegde 
Magdalena Doos ter rente had gelicht of omtrent de jaren 1731 – 1732 en waarvan de akte van 
rente constitutie passeerde voor de notaris Van Den Bolck tot Herentals zo men vermeende. 
 
Inliggende losse folio: 
Ontfangen van d’ heer Joes B. Soeten secr. van Oolen … negen guldens, negen stuivers voor 
een vierde paert competerende aen de weesen wijlen Joes Van Langendocken ende Maria 
Catharina Geerewaerts van een perceeltje lants gelegen onder Oolen door de erfgenaemen van 
Maria Lemmens ondeckt ende vercoght, hebbende dito d’ heer Soeten de meerreste ter somme 
van drij guldens, eenen stuiver, volgens sijne missieven van 6. deser gecort voor sijne gedaene 
devoiren, actum Loven den 13 februari 1784. J. Van Langendonck. 
 
Akte N° 2          25 januari 1770 
 
Op heden 25 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Dassen inwoner van 
Eindhouthamme gehuwd hebbende Anna Barbara Van Oijstaeijen weduwe van Jan Van 
Goubergen en ten behoeve van de drie minderjarige wezen achtergelaten bij dito Jan Van 
Goubergen verklarende den comparant dat de wezen waren voorzien van wettelijke voogden en 
dat hij mondeling was belast van de president schepen van Eindhouthamme en mits een dergelijke 
kwalificatie bij recht niet is vergenoegd, zo zal hetgeen nabeschreven blijven zonder effect. Dito 
comparant alzo voor één staak. Sieur Adriaen Franciscus Anthonis cum suis meerderjarige 
jongeman achtergelaten bij Maria Catharina Van Goubergen daar vader af leeft Peeter Anthonis 
degene die hier benevens Andries Anthonis zijn wettelijke voogd mede compareerde ende dat op 
aggregatie der heren wethouders van Tongerlo voor de tweede staak. Martinus Van Goubergen 
voor en in de naam van zijn minderjarig kind achter gelaten bij Maria Theresia De Backer ten 
behoeve van deze wees hiermede comparerende met aggregatie van de wethouders van 
Wiekevorst als oppervoogden der wezen van hun jurisdictie voor de derde staak. Item Adriaen 
Van Goubergen voor en in de naam van zijn twee minderjarige kinderen achtergelaten bij Joanna 
Maria Brans dezelfde wezen onvoorzien van voogden contracterende op aggregatie van de heren 
wethouders van Noorderwijk als oppervoogden der wezen hier voor de vierde en laatste staak.  
 
Welke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te willen blijven van alzulke 
erfgoederen als op de gemelde wezen bij representatie van hun ouders Adriaen Van Goubergen 
en Joanna Maria Van Hout gehuwden, hun grootvader en grootmoeder, maar daarvan te 
scheiden en te delen in egale vier kavels. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker een perceel land groot 134 roeden, gelegen omtrent de 
Cappelle Ter Voort onder Westerlo. Palende oost de erfgenamen Hendrick Delen, zuid de straat 
naar Straeteneijnde, west Franciscus Janssens nomine uxoris en noord den notaris Oniaerts. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd een perceel beemd groot 180 roeden gelegen tot Wimpel 
onder Wiekevorst. Palende oost Peeter Van Oosthoven, zuid de erfgenamen Jan Verloo, west den 
heer Van Dijck en noord de Wimpe. Dit op conditie dat aan wie deze kavel zal bevallen moeten 
betalen aan de eerste kavel tot egalisering der waarde, een som van 25 guldens. 
 
Aan de derde kavel werd toegelegd een helft van zeker perceel dries groot in het geheel 225 
roeden gelegen tot Wimpel onder Wiekevorst. Palende met de onverdeelde wederhelft oost het 
nonnenklooster van Herentals, zuid “ de gemeijnte heijde “ west den heer Van Dijck en noord de 
erfgenamen Peeter Verrijt. Op conditie dat wie deze kavel zal bevallen aan den eerste kavel zal 
moeten betalen een som van 25 guldens voor egalisering. 
 
Voor de vierde kavel werd toegelegd de onverdeelde wederhelft van het perceel dries hiervoor aan 
de derde kavel toegelegd en zal degene die deze kavel zal bevallen aan den eerste kavel moeten 
betalen tot egalisering de som van 25 guldens. 
 
Zo is de eerste kavel bevallen aan het minderjarig kind van Maria Theresia De Becker daar vader 
af leeft Martinus Van Goubergen. De tweede kavel is bevallen aan de drie minderjarige wezen 
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achtergelaten bij Jan Van Goubergen daar moeder af leeft Anna Barbara Van Oostaijen. De 
derde kavel is bevallen aan Sieur Adriaen Franciscus Anthonis minderjarige jongeman nomine 
matris Maria Catharina Van Goubergen en de vierde kavel is bevallen aan de twee minderjarige 
kinderen achtergelaten bij Joanna Maria Brans daar vader af leeft Adriaen Van Goubergen. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Emanuel Verlinden en Guilliam 
Peeters als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3          27 januari 1770 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus Pelsmaeckers publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen zeker perceel land, groot een half bunder gelegen tot Gelindel onder 
Westerlo, leenroerig onder het leenhof van de Markies van Westerlo. Palende oost de Herbaene 
van de Voortcappelle op Diest, zuid de erfgenamen Michiel Van Den Bolck, west Theresia Helsen 
Niclaesdochter en noord Peeter Diels. 
 
Op 27 januari aanvaarde Adriaen Van Hout den handslag van deze koop voor de som van 311 
guldens courant geld en stelde daarop nog 10 hoogen, ter presentie van Guilliam Helsen en Jan 
Baptist Dils. Op 28 januari stelde Geeraert Wouters molenaar tot Soerle nog 4 hoogen bij en is hij 
daarmee na de kaarsbranding op 15 februari koper gebleven. 
 
Ondertekent: Peeter Dils, Guilliam Helsen, Eg. Oniaerts leenmannen. Anna Elisabeth Verboven 
sterfvrouw, Geert Wouters bezetman. 
 
Akte N° 4          29 januari 1770 
 

Op heden 29 januari compareerden voor mij openbaar notaris, Maria Elisabeth De Ceuster 
bijgestaan met Jacobus Van Dijck haar man, welke comparante verklaarde getransporteerd te 
hebben aan Jacobus Van Hout schepen van Hulshout onder Westerlo gehuwd met Anna Maria 
De Ceuster hiermede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker vijfde 
deel in zekere stede bestaande in huis, stal, schuur, hof en binnenveld met de landen, weiden, 
beemden en heiden daaraan, groot te samen 13 zillen, gestaan en gelegen tot Oosterwijck onder 
Tongerlo, zo en gelijk dezelfde stede cum annex eertijds competeerde aan Guilliam De Ceuster 
en Maria Mathijs gehuwden en nu aan dezelfde vijf achtergelaten kinderen of kindskinderen en zo 
vervolgens aan de comparante transportante ter representatie van Ambrosius De Ceuster haar 
vader voor een juist onverdeeld vijfde deel, om en mits een som van 100 guldens courant geld, 
boven de rente van 450 guldens kapitaal courant geld ten behoeve der minderjarige wees 
achtergelaten bij Jan De Ceuster daar moeder af was Theresia Borre. 
 
Aldus gedaan en getransporteerd binnen Olen, ter presentie van Andries Bogaerts en Peeter 
Joseph Van Dijck getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 5          5 februari 1770 
 

Op heden 5 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Andries Bogaerts inwoner van 
Soerle onder Westerlo welke comparant te kennen gaf hoe hij als gelaste van zijn broer en zusters 
ontvangen had de penningen bekomen van de verkochte meubilaire effecten, bestiale als andere 
van graan en als van de twee graan oogsten ten velde achtergelaten bij wijlen Hendrick Bogaerts 
en Joanna Verbist tijdens hun leven gehuwden en tot Soerle overleden. Doende den comparant 
visie aan de geïnteresseerde van al zijn voorzegde ontvangsten bij kopie van publieke verkoop en 
ook van zijn uitgaven daartegen gedaan. 
 
Mede comparerende Petrus Bogaerts, Joanna Maria Bogaerts bijgestaan met Florentinus 
Bogaerts haar man, Theresia Bogaerts bijgestaan met Franciscus Peeters haar man. Item de 
voornoemde Peeter Bogaerts voor en de naam van Catharina Bogaerts jong bejaarde dochter. 
Item Petrus Cobe gehuwd geweest met Elisabeth Bogaerts bij dewelke hij 5 kinderen verwekte 
waarvan er drie na de dood van hun moeder zijn komen te overlijden ab intestato en dienvolgens 
mede erfgenamen en ten behoeve van zijn nog twee levende kinderen van zijn eerste bedde welke 
comparanten als kinderen en erfgenamen der voorzegde Hendrick Bogaerts en Joanna Verbist 
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gehuwden verklaarden de penningen van de voorzegde verkochte meubilaire effecten en granen 
ten velde te monteren ter som van 1237 guldens, 14 stuivers en twee oorden waarbij gevoegd 
werd een som van 175 guldens degene blijkens scheiding en deling tussen de voorschreven 
comparanten gedaan en gepasseerd voor de notaris Verloo op datum van 14 oktober 1768 tot 
gemeenschappelijke boni moeten worden gebracht. Volgen nog verklaringen van verdelingen van 
geld. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Zoerle Parwijs, ter presentie van Jan Andries Verborghstadt 
en Joseph Peeters als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 6          6 februari 1770 
 

Op heden 6 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Olmen gehuwd met 
Elisabeth Heijlen inwoner van Meeren welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege 
den heer Michiel Van Bijlen een som van 50 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand een perceel land groot in het geheel 5 
zillen genaamd “ den buelendriesch “ waarvan de onverdeelde wederhelft competeerde aan de 
rentgelders. Palende in het geheel oost Anna Maria Laenen 37 weduwe Jan Blampaerts, zuid ... 
(leeg), west Marten Daems en noord de straat leidende van Buel op Meeren. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Coolkens en Hendrick Verbist als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7          10 februari 1770 
 

Op heden 10 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Peeters inwoner van 
Morkhoven ter ene en Joannes Van Mensel inwoner van alhier ten gehucht van Doffen ter andere 
welke eerste comparant alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker een 
perceel land groot 250 roeden, genaamd “ het kempe block “ gelegen tot Doffen, om en mits 
daarvoor jaarlijks te leveren de kwantiteit van 4 veertelen en drie loopen koren. 
 
Akte N° 8          12 februari 1770 
 

Voorwaarden en condities waarop Egidius Dens, Cornelis Dens zo in eigen naam als zich sterk 
makende voor Adriaen Franciscus Dens zijn broer. Item den voorschreven Egidius Dens 
benevens Joannes Cornelis Geens als wettelijke voogden der minderjarige wezen achtergelaten 
bij Maria Cornelia Dens daar vader af leeft Hendrick Geens met de autorisatie op hun verleden 
bij de heren wethouders van Heijst op datum van 6 februari 1770 ondertekent L. Mosselmans, 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen de nabeschreven gronden van 
erven. 
 
Eerste koop, zeker perceel land groot een half bunder gelegen tot Hulshout op “ het sterckx 
eijnde “. Palende oost den eerwaarde heer Kerselaers, zuid Adriaen Brusselaers, west Peeter 
Verbist en noord Adriaen Gijsels. Op 12 februari aanvaarde Peeter Bruijnseels den handslag van 
deze koop voor de som van 136 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen. Op 5 maart is deze 
koop afgeschreven met drie hoogen door Joannes Van Den Broeck en is na de kaarsbranding 
koper gebleven. 
 
Tweede koop, zeker perceel land groot een half bunder genaamd “ het vaert eussel “ gelegen tot 
Hulshout omtrent “ de vaerte “. Oost de erfgenamen Adriaen Douwen, zuid de erfgenamen 
Adriaen Janssens, west de gracht en het land van J. B. Soeten meijer alhier en noord Franciscus 
Peeters. Op 12 februari aanvaarde Josephus Creten den handslag van deze koop voor de som 
van 135 guldens en stelde daarop nog 10 hoogen en is daarmee koper gebleven na de 
kaarsbranding op 5 maart. 
 
 

 
37 Waarschijnlijk een foutieve familienaam. Anna Maria Peeters weduwe Jan Blampaerts. 
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Akte N° 9          14 februari 1770 
 

Voorwaarden en condities waarop Marten T’Seijen pachter der hoeve van het kasteel van 
Westerlo publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen zeker perceel land 
genaamd “ het d’joossens “ gelegen tot Buel onder Olen, groot 2 en halve zille. Oost Peeter De 
Ceuster, zuid de loop, west Peeter Van Linden en noord dezelfde.  
 
Op heden 14 februari aanvaarde Peeter T’Seijen inwoner van Oevel den handslag van deze koop 
voor de som van 185 guldens en stelde daarop 25 hoogen en daarmee koper gebleven na de 
kaarsbranding op 8 maar 1770. 
 
Akte N° 10          14 februari 1770 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptist Soeten als gelaste van den heer Bosquet 
intendant van zijne Excellentie den heer markies van Westerlo publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen het nabeschreven schaarhout o.a. gestaan op “ het licht “, in “ het 
passelmans “, in “ het davidts “. Totaal 30 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen 
Olen, ter presentie van Peeter Heijlen en P. Cornelis Maes als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 11          14 februari 1770 
 

Op heden 14 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Van Linden weduwnaar 
van Catharina Laurijs welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Hendrick 
Verbist in kwaliteit als kapelmeester de Cappelle Ter Gestelen een som van 200 guldens. 
 
Comparant stelde tot pand zeker een perceel zowel land als weide genaamd “ de berckt “ groot 
een half bunder en gelegen tot Buel omtrent de Cruijsstraete onder Olen. Palende oost de 
rentgelder, zuid de straat, west de weduwe van Sebastiaen Cools en noord Hendrick Boeckx. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Boonaerts en Adriaen De 
Ceuster als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene in kwaliteit van kapelmeester der Capelle Ter Gestele 
vanwege Jan Mertens als gelaste van de erfgenamen van wijlen Guilliam Van Linden de som 
van 200 guldens courant. Actum Olen 16 augustus 1779. Adriaen Coolkens. 
 
Akte N° 12          19 februari 1770 
 

Op heden 19 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Lemmens bejaarde 
jongeman en bakker van zijn stiel en actueel wonende in de stad Antwerpen als gelaste van Anna 
Catharina Lemmens zijn bejaarde zuster ook inwoonster van Antwerpen met procuratie van 
datum 21 april 1769 gepasseerd voor de notaris Joannes Baptista Peeters te Antwerpen ter ene 
en Joannes Mertens weduwnaar van Maria Catharina Lemmens die de zuster was van de 
eerste comparant en dito Mertens als erfgenaam van de voorzegde Maria Catharina Lemmens 
blijkens het testament van datum 4 november 1762 gepasseerd binnen Geel voor notaris De 
Backer ter tweede.  
 
Verklaarde den tweede comparant dat hij bij de voorzegde Maria Catharina Lemmens twee 
kinderen verwekte en dienvolgens als testamentaire erfgenaam was tot twee derde parten in de 
erfgoederen bij dezelfde achtergelaten waarvan het resterende derde aan de twee achtergelaten 
kinderen als zijnde hun legitiem portie competeerde maar omdat deze twee kinderen na de dood 
van hun moeder waren overleden zo was hetzelfde derde deel verstorven op de eerste comparant 
en zijn zuster. Hierin wil Jan Mertens zich vergenoegen met een som van 92 guldens courant geld 
… volgen verdere voorwaarden tot akkoord. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Van Dingenen en Martinus 
Willems als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 13          19 februari 1770 
 

Op heden 19 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Andries Lenaerts gehuwd met 
Maria Catharina Mathijs inwoners alhier en welke comparant bekende ontvangen te hebben 
vanwege Martinus Lemmens bejaarde jongeman en bakker van zijn stiel actueel te Antwerpen 
wonende een som van 75 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker huis en hof, ap- en dependentiën van 
dien groot 40 roeden, gestaan en gelegen tot Grijen onder Olen. Palende oost en noord Joannes 
Van Genechten, zuid de erfgenamen Jan Bogaerts en west de straat. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Willems en Adriaen Van Dingenen als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14          24 februari 1770 
 

Op heden 24 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Martinus Soeten inwoner 
van Olen ter ene en Joannes Smets inwoner van Hulshout ter andere, welke eerste comparant 
verklaarde aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zekere 
stede met de landen, weiden en hooiwas daaraan annex gestaan en gelegen tot Hulshout zo en 
gelijk den huurder dezelfde voor deze van den verhuurder in huur had, behoudens dat daar nu nog 
aan toegevoegd werd een half bunder hooiwas gelegen in “ het dootbroeck “ en daarvoor het 
eerste jaar voor voorlijf te betalen de som van 50 guldens en zeventien veertelen koren voor 
korenpacht. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Marten 
Boonaerts. 
 
Akte N° 15          24 februari 1770 
 

Op heden 24 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Wouters weduwnaar van 
Maria Verherstraeten en overlangs in tweede huwelijk met Anna Elisabeth Franssen inwoners 
alhier, welke comparant te kennen gaf dat hij bij wijlen zijn eerst gemelde huisvrouw verwekt heeft 
twee kinderen met naam Peeter Wouters en Henricus Wouters en op 6 april 1747 kort na het 
overlijden van zijn eerste vrouw, voor de wet gepasseerd was een staat en inventaris en daarvoor 
gedurende zijn leven lang beloofde intrest te betalen van een kapitale obligatie van 100 guldens 
staande ter profijt van Jan Verboven Peeterssone en omdat deze rente zou komen op de twee 
voorzegde kinderen zo heeft hij deze gerembourseerd met de penningen die den comparant in 
conformiteit der voorzegde staat moest uitbetalen aan de voorzegde wezen immers mits de 
aflijvigheid van de voorzegde Henricus Wouters aan de voornoemde Martinus Wouters alsnu 
bejaard en hier mede comparerende en hetzelfde remboursement te approberen en verklaarde 
alzo voldaan te zijn over de voorzegde uitkoop waarvoor den eerste comparant aan Martinus 
Wouters zijn zoon jaarlijks moet betalen gedurende zijn leven een som van drie guldens tien 
stuivers in plaats van den voorzegde intrest. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Martinus Soeten en Michiel 
Verherstraeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 16          27 februari 1770 
 

Op heden 27 februari compareerde voor mij openbaar notaris, den Eerwaarde heer Michiel Van 
Bijlen presbyter zo in eigen naam als zich sterk makende voor zijn broer Amandus Van Bijlen, 
Joanna Catharina Huijpens bijgestaan met Petrus Martinus Soeten haar man te samen als 
erfgenamen van Catharina Waes voor één struik. Joanna Maria Van Waes bijgestaan met 
Peeter Hendrickx haar man, Maria Catharina Laureijs bijgestaan met Franciscus Van Hout, 
Joanna Laureijs bijgestaan met Guilliam Mertens haar man, Hendrick Laureijs en Franciscus 
Boeckx als wettelijke voogden van de minderjarige kinderen achtergelaten bij Maria Elisabeth 
Van Waes daar vader af leeft Peeter Boeckx, te samen als erfgenamen van Jan Van Waes voor 
de tweede struik.  
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De respectieve comparanten als erfgenamen voor twee derde delen van wijlen den Eerwaarde 
heer Amandus Van Waes in zijn leven pastoor der parochie en Vrijheid van Vianen, verklaarden 
hierbij machtig te maken den voornoemde persoon van Petrus Martinus Soeten, Peeter Boeckx 
en Guilliam Mertens om zich te begeven naar het voorzegde Vianen om aldaar te aanhoren 
alzulk rekeningbewijs en reliqua als den Eerw. heer Gods pastoor der parochie van Moerbeke in 
kwaliteit als executeur testamentair ten sterfhuis van wijlen den voorzegde heer en meester 
Amandus Van Waes overleden pastoor van Vianen gehouden is te doen met macht van de 
penningen die daar zullen bevonden worden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Mertens en Jan Baptist 
Hermans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 17          21 maart 1770 
 

Op heden 12 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Rompa gehuwd met 
Maria Catharina Lot, inwoners van Noorderwijk welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben van Anna Catharina Struijf jong bejaarde dochter en actueel dienstmeid der Eerwaarde 
heer J. Van Roijen pastoor van Noorderwijk een som van 400 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor speciale hypotheek zeker perceel land gelegen tot Plassendonck onder 
Noorderwijk, groot een bunder genaamd “ de polderheijde “ met het huis en de verdere edifitien 
daarop staande. Palende oost ‘ S Heerenstraete, zuid Peeter Wouters, west de beek en noord 
Adriaen Van Gansen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Anthonis en Gommarus Adrianus De Kepper. 
 
In de marge: Gezien bij den ondergeschreven notaris de kwitantie van deze nevenstaande 

rente verleden door Anna Catharina Struijf waarvan Joannes Van Rompa en 
Maria Catharina Lot de bovenstaande rente met den intrest op 11 mei 1776 
rembourseerden consenterende alzo in de cassatie dezer. 2 juni 1776 Joannes 
Baptist Soeten. 

 
Akte N° 17          7 april 1770 
 

Op heden 7 april compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Catharina Boeckx bijgestaan met 
Michiel Cluijts haar man, welke comparante verklaarde onherroepelijk te doneren voor 
uitzonderlijke affectie en redenen haar moverende aan en ten behoeve den Eerwaarde heer 
Michiel Van Bijlen, te weten zeker perceeltje heide, groot een zille en genaamd “ de duijtschole 
heijde “ gelegen onder Oevel. Palende oost Franciscus Heijlen, zuid Peeter Baelens, west en 
noord den heer donataris. 
 
Verklarende aan den heer donataris het haksel op dezelfde heide alreeds staande en in vergelding 
van hetzelfde haksel ontvangen te hebben de som van 9 guldens in recompens dat deze heide 
door de heer donatis in cultuur mag worden gebracht (bos). Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Peeter Anthonis en Jan Franciscus Van Tuerenhout. 
 
Akte N° 18          10 april 1770 
 

Op heden 10 april compareerde voor mij openbaar notaris, den Eerwaarde heer Michiel Van 
Bijlen ter ene en Peeter Deckers ter andere zijde, welke eerste comparant verklaarde aan de 
tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker zijn stede met de landen, 
weiden, driessen en hooiwassen daaraan annex, gestaan en gelegen ten grootste dele op “ den 
Oevelsen Hout “ onder Oevel en de resterende delen onder zowel Olen als Geel, zo en gelijk 
Joannes Mertens dezelfde actueel in huur heeft, behoudens een perceel land groot omtrent een 
zille, genaamd “ het soecken “ hetgeen de verhuurder aan zich reserveerde. Mits daarvoor 
jaarlijks te betalen voor voorlijf de som van 65 guldens en voor korenpacht de kwantiteit van 28 
veertelen koren. Volgen de huurvoorwaarden. 
 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 211 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Roosbroeck en 
Peeter Willems als getuigen. 
 
Akte N°19          30 april 1770 
 

Op heden 30 april compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista De Ceuster 
inwoner alhier ter ene en Jan Franciscus De Ceuster bejaarde jongeman inwoner van 
Oosterwijck onder Tongerlo, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en 
de nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de annex edifitien, gronden en erven 
gestaan en gelegen tot Oosterwijck onder Tongerlo als mede een perceel gelegen onder Westerlo 
groot te samen 8 bunders zo en gelijk Hendrick Verhaert hetzelfde actueel in huur heeft en mits 
hiervoor jaarlijks te betalen voor voorlijf de som van 52 guldens en voor korenpacht een kwantiteit 
van 20 veertelen koren. Volgen de huurvoorwaarden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Boonaerts en Francisus ’t 
Seijen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20          2 mei 1770 
 

Op heden 2 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista De Ceuster inwoner 
alhier ter ene en Joannes Baptista Heijlen en Christina Bellens gehuwden en inwoners van 
Morckhoven ter andere, welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de 
nabeschreven huur accepterende van zeker zijn huis gestaan op “ den bergh “ tot Morckhoven 
genaamd “ de sterre “ met den hof en binnenblok daaraan gelegen, met het klein huis en zekere 
beemd genaamd “ den aertbempt “. Reserveerde de verhuurder het schaarhout in deze beemd. 
Mits daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf de som van 46 guldens en voor korenpacht 3 
veertelen koren. Volgen de huurvoorwaarden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Franciscus ’t Seijen en Marten 
Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 21          12 mei 1770 
 

Condities en voorwaarden waarop Marten Dams zijn huis en peerdts stal verhuurde, met de 
landen, weiden, heide en hooiwas gelijk hij dat bewonnen heeft te weten omtrent 6 bunders land 
en voor weide “ het ven “, “ cleijn venneken “, “ torfputten “, “ voorgeborght “ omtrent 
anderhalve zille, op “ de achterste crepelschen heijde “ aan Adriaen Van Dingenen 
Adriaenssone voor de tijde van 6 eerstkomende jaren. 
 
Item zo zal den pachter moeten geven in voorlijf alle jaren 70 guldens te betalen in twee 
afbetalingen en in korenpacht alle jaren 30 veertelen koren en 3 veertelen boekweit. Tevens alle 
jaren ‘ eenen pot dick botermelck en vier potten soetemelk en twee dosijnen eijeren en twee 
mandelen stroij enen back rapen ‘. Volgen verder huurvoorwaarden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Franciscus Van Roij en Jan 
Verheijen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 22          15 mei 1770 
 
Op heden 15 mei compareerden voor mij openbaar notaris, Michiel Wouters en Joanna Claes 
gehuwden en inwoners van het gehucht “ de goorheijde “ genaamd gelegen tussen “ de witte 
gracht “ en “ de heijblom “ onder Westerlo ter ene en Martinus Vissers en Catharina Dillen 
gehuwden en inwoners als voor ter tweede, welke comparanten wel en degelijk schuldig te zijn 
aan de kerk van Hulshout, mits de twee gemelde vrouwpersonen erfgenamen zijn van wijlen 
Dilis Ooms hun oudgrootvader over twee obligaties van elk 100 guldens courant door hun 
voorzegde grootvader gelicht omtrent het jaar 1692, waarvan de eerste comparanten verklaarden 
deze te hunne last te nemen de som van 150 guldens courant als bij deling zo veel meer in waarde 
van de erfgoederen genoten te hebben en verklaarden de eerste comparanten alsnog op heden 
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dato dezer ontvangen te hebben vanwege Adriaen Bruesseleirs als dienende kerkmeester de 
som van 50 guldens courant. 
 
De respectieve comparanten rentgelders verbonden daarvoor elk van hun gemeld aandeel hun 
personen en goederen en voor speciale hypotheek van de eerste comparanten zeker hunne stede 
hof en binnengeleg gestaan en gelegen aan het gemelde “ goorheijde “ groot omtrent een bunder. 
Palende oost de erfgenamen Marten Helsen, zuid de straat, west Peeter Soeters en noord Adriaen 
en Peeter Soeters. En verklaarde de tweede comparant voor speciale hypotheek mits deze te 
verbinden zeker een perceel weide ook aldaar gelegen, groot omtrent een zille genaamd “ het 
weijken “. Palende oost en zuid Adriaen Gebruers, west en noord Jonker Cannaers. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Baptist Hendrickx en Adriaen Van Passel 
inwoners van Hulshout. 
 
De voorstaande rente van 50 guldens kapitaal ten laste van Martinus Vissers en Catharina 
Dillen is op 24 december 1771 gerembourseerd met den intrest van dien door Peeter Dillen die bij 
koop van het perceel hier voorschreven voor hypotheek gedesigneerd dezelfde rente van vijftig 
guldens tot zijn last zal nemen en mits de kwitantie over hetzelfde remboursement verleden door 
F. A. Daems pastoor in Hulshout, A. Van Den Bruel en Peeter Peeters kerkmeesters deze 
terugbetaling casseerden. Deze gezien en gelezen bij dito Peeter Dillen en blijven berusten. 
 
Akte N° 23          15 mei 1770 
 

Op heden 15 mei compareerden voor mij openbaar notaris, Theresia Verluijten weduwe van 
Geeraert Bellens ter ene en Peeter Verwimp inwoner alhier ten andere zijde, welke eerste 
comparante verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van 
zeker haar stede met de edifitien, landen, beemden en driessen daaraan annex, gestaan en 
gelegen tot Grijen onder Olen en daar omtrent, ten grootste dele reeds actueel bij hem reeds in 
huur. Mits daarvoor te betalen voor voorlijf de som van 70 guldens en voor korenpacht de 
kwantiteit van 32 veertelen. 
 
De pachtersse reserveerde aan haar de kamer van het huis daar zij actueel in woont met de zolder 
boven deze kamer en een deel van den hof en schobbe zo en gelijk zij hetzelfde nu in gebruik 
heeft alsook de buitenstaande paardenstal. Volgen verdere huurvoorwaarden ... Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Bellens en Joannes Van Hove als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 24          19 mei 1770 
 

Op heden 19 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Elisabeth Van De Goor weduwe van 
Hendrick Van Den Heuvel inwoner der stad Antwerpen, welke comparante verklaarde 
onherroepelijk bij donatie te geven aan en behoeve van Anna Catharina De Houwer gehuwd met 
Franciscus Verhaegen inwoonster van Antwerpen vooreerst zeker huis, stal, schuur, hof en 
binnenveld gestaan en gelegen tot Grijen onder Olen, groot een half bunder. Palende oost de 
straat zuid insgelijks de straat en Joseph Du Rurijbreu, west en noord de erfgenamen Peeter 
Heijlen. 
 
Item een perceel dries genaamd “ den biesacker “ gelegen tot Schaetsbergen onder Olen, groot 
een zille. Palende oost Michiel Willems, zuid Elisabeth D’Joos, west ... (leeg) en noord Adriaen 
Wouters. Item een perceel weide genaamd “ de bruelen “ gelegen tot Doffen, groot 200 roeden. 
Palende oost den Buelschen aert, zuid en west Adriaen Van Genechten en noord Marten Willems. 
Item zeker perceel land genaamd ‘ den voorsten dries “, groot 150 roeden. Palende oost Peeter 
Bogaerts, zuid Jan Lemmens, west Peeter Cluijts en noord Jan Moelenbergs. Item een perceel 
land genaamd “ de teunstraete “ groot 125 roeden. Palende volgens het meetboek van Olen, oost 
Cornelis Laenen, zuid Jan Ruts, west Adriaen Lemie en noord de straat gelegen tot 
Schaetsbergen onder Olen. 
 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 213 

Item een perceel land genaamd “ het eveneblock “ groot 180 roeden gelegen tot Doffen. Palende 
oost Joseph Meir, zuid een straatje, west Adriaen Wouters en noord Catharina Bellens. Item een 
perceel land genaamd “ het bruelken “ ook gelegen tot Doffen. Palende oost de erfgenamen 
Geert Bellens, zuid de erfgenamen Andries Van Genechten west Peeter Bogaerts en noord een 
straatje. Item een perceel land gelegen tot Doffen genaamd “ het cleijn heijken “. Palende oost en 
zuid Marten Goor, west Jan Van Lommel en noord Joseph Meir, groot een zille. Item een perceel 
weide daar omtrent gelegen, genaamd “ de groote heijde “. Palende oost de erfgenamen Geert 
Bellens, zuid Joseph Meir, west Michiel Willems en noord Catharina Bellens, groot 153 roeden. 
 
Item een perceel beemd gelegen omtrent “ den haersack “ onder Olen, groot een zille. Palende 
oost de erfgenamen Peeter Michiels, zuid ... (leeg), west Jan Vermeerbergen en noord de loop. 
Item een perceel beemd op “ het slept “ alhier, groot 50 roeden. Palende oost en noord de Nethe 
zuid Cornelis Cnaps en west Jan Bellens. Item een perceel weide gelegen tot Grijen onder Olen, 
groot 65 roeden. Palende oost Cathlijn Lemmens, zuid Peeter De Houwer, west Michiel Willems en 
noord Cathlijn Lemmens. Item een perceel land groot 120 roeden gelegen tot Grijen. Palende oost 
Peeter Bogaerts, zuid Peeter De Houwer, west de Herstraete en noord Elisabeth Nuijens. Item en 
tot slot de helft van zeker perceel hooiwas, gelegen over de Nethe onder Lichtaart, groot in het 
geheel 100 roeden. Palende oost Hendrick Goubloms, zuid de Nethe, west Michiel Willems en 
noord de H. Geest Tafel van Herentals. 
 
Mede comparerende Anna Catharina De Houwer verklarende de voorschreven donatie dankelijk 
te accepteren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir president 
schepen en Martinus Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 25          2 juni 1770 
 
Voorwaarden en condities waarop Gabriel De Wit en Joanna Catharina De Bie gehuwden en 
inwoners der stad Antwerpen, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen zeker 
een perceel land gelegen tot Doffen onder Olen, genaamd “ den schut dries “ groot anderhalve 
zille. Palende oost De Doffensche straat, zuid Theresia Heijlen, west de erfgenamen Joseph Meir 
en noord zeker straatje. 
 
Op 2 juni aanvaarde Martinus Bellens den handslag van deze koop voor de som van 226 guldens 
courant en stelde daarop nog zes hoogen. Op 26 juli 1770 werd de kaars van S’Herenwegen 
ontstoken bij consent van de verkopers en Michiel Willems als gelaste van de koper en is met 
uitgang der zelfde Martinus Bellens koper gebleven. 
 
Akte N° 26          9 juni 1770 
 

Op heden 9 juni compareerden voor mij openbaar notaris, de Heer J. F. Bosquet Licentiaat en 
rentmeester van zijne Excellentie den heer markies van Westerlo en daarvan speciale gelaste 
welke heer comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Adriaen Piha en 
Guilliam De Ceuster hiermede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van 
zekere heide gelegen tot Hulshout tegen de palen van Heultje, zuid de voorschreven Guilliam De 
Ceuster, west zijne Excellentie en mij notaris en noord de weg die de acceptanten zullen moeten 
gedogen naar het dennenbos van zijne Excellentie alsmede naar de heiden van mij notaris 
noordwaarts aan hetzelfde perceel gelegen, om en mits een som van 20 guldens courant geld te 
betalen te Sint Jansmisse. Volgen verdere verkoopsvoorwaarden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Thoelen en Emanuel 
Verlinden als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 27          22 juni 1770 
 

Op heden 22 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Jacobus Blanckaers en Lucia 
Schroven gehuwden en inwoners van Sammel, welke comparanten bekenden ontvangen te 
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hebben vanwege Peeter Smets en Maria Anna Van Hove gehuwden en inwoners alhier een som 
van 150 guldens courant geld. (betaald en gecasseerd op 25 november 1774. 
 
Comparant stelde voor speciale hypotheek zeker perceel beemd gelegen onder de jurisdictie van 
het Watereijnde, groot anderhalve zille. Palende oost De Broeckstraete leidende van het 
Watereijnde naar de Broeckstraet, zuid Anna Verdonck, west Hendrick Laurijs en noord de loop of 
“ het gemeijn broeck “ onder Geel. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Jan Franciscus Van Rooij en Hendrick Peeters als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 28          22 juni 1770 
 

Op heden 22 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Kenis weduwe van Peeter Van 
Linden inwoonster der stad Herentals voor den eerste staak bijgestaan met Jan Franciscus Van 
Rooij haar schoonzoon, Hendericus Peeters gehuwd met Joanna Catharina Van Tongerloo 
inwoners van Herentals voor de tweede en laatste staak. Welke comparanten verklaarden niet 
langer in gemeenschap te willen blijven van de erfgoederen als aan hun bevallen uit hoofde van 
Maria Cockx moeder der eerste comparante en grootmoeder van de tweede comparant maar 
daarvan te scheiden en te delen en stelden daarin twee kavels. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd voor eerst zeker huis, kamer en stal met de helft van den hof 
en het binnenveld, groot deze helft omtrent de 100 roeden, gestaan en gelegen op “ de vennen “ 
bijvang van Herentals. Palende oost de schuur en de onverdeelde wederhelft, zuid de loop, west 
zeker straatje en noord S’Heerestraete. Item zeker perceel dries genaamd “ het haver eussel “ 
groot 3 zillen en gelegen als voor. Palende oost den loop, zuid den Heer baron van Rommerswael, 
west Amant Haverens en noord de voorschreven Heer baron. Item een perceel land genaamd  
“ het sanders “ ook daar gelegen, groot 225 roeden. Palende oost de baan, zuid en west de loop 
en noord Amant Haverhens. Item zeker perceel land gelegen als voor, genaamd “ het verbrandt 
bosch “ groot een half bunder. Palende oost den voorschreven Heer baron, zuid Sieur Van Bel, 
west de erfgenamen van Carel Staes en noord Sieur Van Appen (Oppen). 
 
Item zeker een perceel land genaamd “ den keteleir “ gelegen als voor groot een half bunder. 
Palende oost Guilliam Verstrepen, zuid Michiel Kenis, west de baan en noord een straatje. Item 
zeker perceel weide genaamd “ de Oolen heijde “ gelegen als voor, groot 3 zillen. Palende oost 
Hendrick Cools, zuid de palen van Olen, west zeker straatje en noord de erfgenamen Adriaen 
Willems. Item de helft van zeker perceel genaamd “ het hooghblock “ zuidwaarts gelegen, groot 
100 roeden en voor de helft palende oost de baan, zuid Amant Haverhens, west den Heer baron 
van Rommersdael, en noord de wederhelft. Item de helft van zeker perceel beemd gelegen 
oostwaarts, deze helft groot 115 roeden, genaamd “ den langendonck “. Palende oost Catharina 
Laurijs, zuid zekere berg, west de wederhelft en noord de Nethe. Item zeker een perceel heide 
genaamd “ de voorste heijde “ gelegen op “ het savel “, groot een zille. Item en tot slot zeker 
perceel heide genaamd “ het heij eussel “ gelegen omtrent “ het savel “ groot anderhalve zille. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd, voor eerst zekere schuur en peertsstalle met de helft van 
den hof en het binnenveld noordwaarts gelegen, groot deze helft 100 roeden, gestaan en gelegen 
op “ de vennen “ bijvang van Herentals. Palende oost de erfgenamen Adriaen Willems, zuid de 
loop, west de wederhelft en noord de S’Heerestraete. Item een perceel zowel land als dries 
gelegen als voor. Oost Cornelis Verhaegen, zuid de erfgenamen Jan Willems, west Peeter 
Verhaegen en noord de straat. Item een perceel land gelegen als voor genaamd “ het cruijs 
block “ groot een half bunder. Palende oost de baan, zuid Amant Haverhens, west den heer baron 
Van Rommerswael en noord de erfgenamen Adriaen Willems. Item een perceel land gelegen als 
voor genaamd “ het beuckenblock “ groot een bunder. Palende oost de H. Geest Tafel van 
Herentals en anderen, zuid Heer Iven, west den voorschreven H. Geest Tafel en noord zeker 
straatje. 
 
Item zeker een perceel dries gelegen als voor genaamd “ het stien dijckes “ groot een half bunder 
Oost den heer baron Van Rommerswael, zuid Peeter Van Olmen, west zeker straatje en noord ook 
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en straatje. Item zeker een perceel land genaamd “ den bremdries “ groot ander halve zille. 
Palende oost Peeter Lommens, zuid Jan Van Lommel, west de baan en noord Marten Verboven. 
Item de helft van eker perceel land genaamd “ het hooghblock “ noordwaarts gelegen, groot 100 
roeden. Voor deze helft palende oost de baan, zuid de wederhelft, west den voorzegde heer baron 
en noord de straat. Item de helft van zeker perceel beemd gelegen westwaarts, groot voor deze 
helft 115 roeden genaamd “ den langendonck “. Oost de wederhelft, zuid zekere berg, west Jan 
Leijsen en noord de Nethe. Item zeker perceel kwebbe gelegen in “ den langendonck “ groot 50 
roeden. Palende oost Catharina Huijskens, zuid de loop, west Willem Van Luijck nomine uxoris en 
noord de voorzegde Catharina Huijskens. 
 
Item zeker perceel heide, groot een zille, genaamd “ de savel heijde “ gelegen omtrent “ het  
savel “. Oost de erfgenamen Adriaen Willems en zuid de straat. Item zeker perceel heide 
genaamd “ het leegh heijcken “ gelegen als voor, groot een zille of meer. Item en tot slot zeker 
perceel heide gelegen als voor, groot een zille. Palende oost de erfgenamen Adriaen Willems, zuid 
“ het savel “.  
 
Volgen de voorwaarden voor scheiding en deling. De eerste kavel is bevallen aan Maria Kenis 
weduwe van Peeter Verlinden en de tweede kavel is bevallen aan Hendericus Peeters. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Smets en Jacobus Blanckaers 
 
Akte N° 29          26 juni 1770 
 

Voorwaarden en condities waarop de bejaarde kinderen en erfgenamen achtergelaten bij wijlen 
Joannes Thoelen en Catharina Douwen gehuwden, publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerden te verkopen alle meubilaire effecten zo bestiale als andere ten gemelde sterfhuis 
bevonden. Volgt een lijst van goederen met de vermelding van de kopers met hun onkosten. 
 
Aangaande het verkocht vee: Jacob Dirickx kocht voor 29 gulden een koe borg Peeter Soeters, 
Carel Van Den Broeck van Heist kocht voor 31 gulden een koe, Jan Van Meerbeck kocht een koe 
voor 31 guldens en 5 stuivers borg Franciscus Lenaerts van Cappelle ter Voort. Jan Leijs van 
Wiekevorst kocht het kalf voor 15 guldens borg Jan Baptist Van Dijck. Peeter Marien van Hulshout 
kocht voor 95 gulden het paard borg Ambroos Van Passel van Bruggeneijnde. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Westerlo ten gehucht van “ de heijblomme “ deze 
26 juni, ter presentie van Peeter Douwen en Jan Boiset. 
 
Akte N° 30          30 juni 1770 
 

Op heden 30 juni compareerden voor mij openbaar notaris, Martinus Meijnten als wettelijke 
voogd der minderjarige wezen achtergelaten bij wijlen Jacobus Meijnten daar moeder af was 
Dimphna Truijens ter ene en Guilliam Verelst inwoner van Boeckel ter andere welke eerste 
comparante verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van 
zekere stede gestaan en gelegen tot Boekcel aan “ den heijcant “ met al de gronden van erven 
daaraan annex zo en gelijk Peeter Wuijts hetzelfde momenteel in pacht heeft en daarvoor jaarlijks 
te betalen en te leveren voor voorlijf een som van 25 guldens en voor korenpacht 10 veertelen 
koren. Volgen de pachtvoorwaarden ... 
 
Mede comparerende Joannes Van Reusel inwoner van Olen die zich borg stelde voor 
bovenstaande huur condities. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Hendrick Verbist en Adriaen Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 31          23 juli 1770 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Sterckx als gelaste van Elisabeth Van De Goor 
weduwe Hendrick Van Den Heuvel met procuratie van zekere permissie van datum 19 juli 1770 
verleden bij de schepenen van Olen, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen 
het koren ten velde staande o.a. op “ de derdels “, in “ het binnenvelt “ vrij van thiende, achter 
Marten Van Lommel en de schuur. Totaal 8 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen 
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Olen, ter presentie van Jan Baptist De Houwer en Guilliam Schuermans als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 32          24 juli 1770 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus Franciscus Verhaegen burger der stad Antwerpen 
als gelaste van Anna Catharina De Houwer zijn huisvrouw, publiekelijk aan de meest biedende 
presenteerde te verkopen de nabeschreven percelen van erfgoederen die aan zijn voorschreven 
huisvrouw competeerden uit den hoofde van haar ouders en haar bij deling en scheiding bevallen 
gepasseerd voor mij notaris op 19 mei laatstleden. Ten dele bevallen als uit kracht van zekere 
donatie haar uitzonderlinge affectie moverende redenen vanwege Elisabeth Van De Goor 
weduwe van Hendrick Van Den Heuvel blijkens akte van donatie. Volgen de 
verkoopsvoorwaarden ... 
 
Eerste koop zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan en gelegen tot Grijen, groot een 
half bunder. Oost de straat, zuid insgelijks een straat en Joseph Du Ribreu, west en noord de 
erfgenamen Peeter Heijlen. Op 24 juli aanvaarde Peeter Van Hove den handslag van deze koop 
voor de som van 560 guldens en stelde 50 hoogen. Adriaen Bellens verhoogde de koopsom met 
drie hoogen. Op 23 augustus na de kaarsbranding is Peeter Van Hove koper gebleven. 
 
Tweede koop een perceel land gelegen tot Grijen genaamd “ het nieuwblock “ groot 100 roeden. 
In huur bij Peeter Van Gelder aan 5 guldens per jaar. Oost Cornelis Geerewaerts, zuid N. Cluijts, 
west Michiel Willems en noord “ den Kerckenpadt “. Joannes Thielemans aanvaarde den 
handslag van deze koop voor de som van 107 guldens en stelde daarop zes hoogen en is na de 
kaarsbranding op 23 augustus koper gebleven. 
 
Derde koop, zeker perceel land tot Grijen, groot 75 roeden. Oost de loop, zuid Michiel Kenis in 
huur bij Marten Vervoort. Marten Caers aanvaarde den handslag voor de som van 165 gulden en 
stelde 8 hoogen en is daarmee koper gebleven na de kaarsbranding op 23 augustus. 
 
Vierde koop, een perceeltje land “ het bruelcken “, groot 60 roeden. Onverkocht gebleven 
 
Vijfde koop, een perceel land “ Jan peijs “ dries gelegen tot Doffen. Oost Geert Laenen, zuid 
Peeter Cluijts, west Jan De Busser en noord Cornelis Geerewaerts. Hendrick Verboven 
aanvaarde den handslag voor de som van 190 guldens en stelde 15 hoogen bij en is koper 
gebleven. 
 
Zesde koop, een perceel land genaamd “ het eveneblock “ tot Doffen gekocht door Joannes 
Thielemans voor 115 guldens. Jan Bellens stelde een hooge bij en is koper gebleven. 
 
Zevende koop, een perceel land genaamd “ de straete “ groot 125 roeden in huur bij Peeter Van 
Gelder. Hendrick Verboven was koper voor de som van 120 guldens en zes hoogen en is koper 
gebleven. 
 
Achtste koop, een perceel land genaamd “ den biesacker “ gelegen tot Schaetsbergen, in huur bij 
Jan Smets. Adriaen Franciscus Cluijts aanvaarde den handslag voor de som van 100 guldens 
en 10 hoogen, en is koper gebleven. 
 
Negende koop, een perceel weide tot Doffen Grijen, groot 120 roeden genaamd “ het scheeijck “. 
Palende oost Jan Van Gansen, zuid de weduwe en erfgenamen Peeter Bellens, west de loop en 
noord Jan Van Gansen, in huur bij Marten Vervoort. Joannes Bellens aanvaarde den handslag 
voor 190 guldens en 10 hoogen en is koper gebleven. 
 
Tiende koop, een perceel land genaamd “ het cleijn heijcken “ in huur bij Adriaen Van Den 
Bruel. Joannes Bellens aanvaarde den handslag voor 50 guldens en 5 hoogen en is koper 
gebleven. 
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Elfde koop, een perceel land als weide genaamd “ de groote heijde “ groot 153 roeden. 
Marten Caers aanvaarde den handslag voor 105 guldens en 7 hoogen en is koper gebleven. 
 
Twaalfde koop, een perceel land genaamd “ het blox jaenens “, groot 98 roeden gelegen tot 
Doffen.Oost “ den Doffenschen aert “. Cornelis Molenberghs aanvaarde den handslag voor 327 
guldens en 10 hoogen en is daarmee koper gebleven. 
 
Dertiende koop, een perceel weide “ de bruelen “ tot Grijen onder Olen, oost “ den Buelschen 
aert “ groot 200 roeden. Peeter Verboven aanvaarde den handslag voor 535 guldens en 10 
hoogen. Peeter Verboven als voogd der minderjarige wezen van Jan Verboven daar moeder af 
was Christina Van Bijlen is koper gebleven. 
 
Veertiende koop zeker perceel heide groot een half bunder gelegen omtrent “ den honinck “. 
Adriaen Baeten aanvaarde den handslag voor 11 guldens en 1 hooge, Joannes De Poorter 
verhoogde de koop met 12 hoogen. Hendrick Peeters stelde 4 hoogen bij en is koper gebleven. 
 
Akte N° 33          28 juli 1770 
 

Op heden 28 juli compareerde voor mij openbaar notaris Adriaen Heijlen en Elisabeth 
Verherstraeten zijn huisvrouw en verklaarden verkocht te hebben aan Geeraert Van Der Vecken 
hier mede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker perceel heide 
gelegen tot Doffen, groot 6 zillen. Palende oost en noord het nonnenklooster van Herentals, zuid 
Peeter Van Hove en west den heer Van Thielen, om en mits een som van 25 guldens. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Jan Molenberghs. 
 
Akte N° 34          4 augustus 1770 
 

Op heden 4 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Peeter Anthonis oud 
schepen alhier, welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Hendrick Verbist als 
dienende kapelmeester der Cappelle Ter Gestele alhier, een som van 300 guldens courant. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zijn huis, kamers, stal en hof gestaan en 
gelegen binnen de Plaetse van Olen. Palende oost “ den gemeijnen blijckdries “ en “ het 
paelken “, zuid west en noord de straat. Item zeker perceeltje land gelegen tot Kerckhoven onder 
Olen, groot 67 roeden, genaamd “ het cruijsheijcken “. Oost de erfgenamen Geerts Snijers, zuid 
Peeter Smets, west zeker straatje leidende van Schaetsbergen naar ILL en noord de Buelestraet. 
Item een perceel schaarbos, groot omtrent een halve zille. Oost Adriaen Neijers, zuid ... (leeg), 
west zeker straatje gaande van Olen naar “ het Tulseijnde “ en noord de erfgenamen Adriaen 
Wouters. 
 
Item een heide nu met dennen bezaaid, groot een half bunder gelegen tot Kerckhoven alhier. Oost 
Franciscus Vermeerbergen, zuid Adriaen Bellens, west “ de weuve “ en noord Jacob Struijf. Item 
zeker perceel eussel gelegen aan “ den stenen dijck “ onder Olen, groot omtrent een zille. Oost 
Arnoldus Geens, zuid den heer Van Thielen, west dezelfde Arnoldus Geens en noord “ den water 
loop “. Item en tot slot zeker perceel hof als land gelegen achter de Plaetse alhier, groot 60 roeden 
zijnde vrij Govaerts leen. Oost Peeter De Smet, zuid de erfgenamen Wilm verheijen, west Peeter 
Verbist en noord de erfgenamen Wilm Verheijen en Hendrick De Backer. 
 
Al hetzelfde voor vrij, zuiver en onbelast behoudens het huis cum annex met een kapitale som van 
400 guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en 
Adriaen Van Nuten. 
 
Ontvangen van Maria Anna Anthonis de som van 300 guldens courant met den intrest ten tijde 
verschenen. 21 juni 1784. Peeter Helsen en Adriaen Heijlen. 
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Akte N° 35         6 september 1770 
 

Op heden 6 september compareerden voor mij openbaar notaris, Henricus Meir Willemssone als 
gelaste van Sieur Joannes Jacobs burger der stad Antwerpen ter ene en Peeter Verhaert 
inwoner van Grese onder den bijvang van Herentals ten andere, welke eerste comparant 
verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede 
met de landen, weiden en beemden daaraan annex gestaan en gelegen tot Bertenem onder 
Morckhoven zo en gelijk dezelfde Sieur Joannes Jacobs het competeerde behoudens zeker 
perceel heide genaamd “ het poijeleijnde bosch “ hetgeen werd gereserveerd ten behoeve van 
den eigenaar om hetzelfde te brengen tot bos, en dat voor een som van jaarlijks te betalen 70 
guldens guldens courant en de kwantieteit van 25 veertelen koren. Volgen verdere 
huurvoorwaarden. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en 
Hendrick Verbist. 
 
Inliggende brief: 
 
Mijnheer De Heer Soeten secretaris van ende tot Oolen. 
 
Seer beminde cosijn ende nicht     Antwerpen 30 november 1776 
 
Naer onse minsaeme groetenisse soo doch heb ons groote pijn te verstaen als dat cosijn 
Onniaerts soe verhast is dat ons pijn doch gelijck wel aen pijsen ende ik verstaen door al 
mishieven ende den pachter die al ons toesent daer hebben wij in vol obligatie van maer mijn 
ouders sullen..dat niet ongeloont laeten ende wij hebben het hem verhuert voor den prijs als blijckt 
maer voor ses jaeren met 3 jaeren ieders sijnen keus maer het bos niet te cappen voor sijne jaeren 
of geenen rus te verveuren ende de 3 voor leeg te laeten pronst alles tot het voor ons ijgen was ik 
beveelle dat in ons handen doch dat … beeter als dat ik aen dat can schrijven ende ook is ons 
versoek van mijn moeder dat item den pachter alle jaeren een rijs naer Antwerpen sal moete doen 
en ook alle jaer 4 coppels kiekes moete geven ik soude hem dat wel gesijt hebben maer ik kost 
hem niet alleen sprecken soo versoeke dat vrindelijk als sij niet gerne soude hebben voor 6 jaeren 
dan doch het voor 12 met ses ider sijnen keuse maer het poeijlijnde bosch daer buijten doch het 
sou het beste is blijve met respect 
 
Beminde cozijn en dienstwillige ... nichte met complementen. J Jacobs aen de clijne familie en 
ouders…versoeck eens aen de weduwe Helsen eens te doen betaele als ue thijd heeft, ick laet Ue 
weten dat vaeder heel onpasselijk is. 
 
Akte N° 36         29 september 1770 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Sterckx zo in eigen naam als ook als wettelijke voogd 
van zijn minderjarige broers met autorisatie van de wethouders van de stad Herentals, publiekelijk 
aan de meestbiedende presenteerde te verkopen een perceel land, groot drie zillen, gelegen tot 
Buel onder Olen genaamd “ den coolhof “. Oost de straat van den buulmolen naar Neerbuel, zuid 
en west Peeter Van Linden en noord den loop, belast met 5 kwartieren koren ten behoeve van de 
H. Geesttafel van Olen. 
 
Amandus Van Hout aanvaarde den handslag voor de som van 668 guldens en stelde daarop nog 
30 verdieren. Dezelfde dag stelde hij nog 10 hoogen bij. Op 18 oktober 1770 is hij na de 
kaarsbranding koper gebleven. 
 
Akte N° 37          3 oktober 1770 
 

Op heden 3 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Keuppens en 
Maria Lemmens gehuwden inwoners van Busschot onder Heist, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege Anna Maria Van Den Broeck moeder der voorschreven Maria 
Lemmens een som van 100 guldens courant geld onder belofte van voor het voorschreven 
kapitaal en de te vervallen intresten te zullen stellen goede en sufficiënte hypotheek. Aldus gedaan 
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en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Cornelis Geeraerts 
als getuigen. 
 
Akte N° 38          7 oktober 1770 
 

In den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 7 oktober voor mij openbaar notaris in propere personen 
compareerden den eerzame Franciscus T’Seijen en de eerzame Anna Elisabeth Van 
Oosthaeijen gehuwden en inwoners alhier den eerste comparant ziek te bedde liggende en de 
tweede comparante gezond van lichaam verklaarden bij deze te disponeren van hun goederen. 
 

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

- Dispositie van hun meubilaire effecten verklaarden ze aan elkaar te maken den eerst 
stervende aan de langstlevende en daarvan te geven en maken op last daarvan dat de 
langstlevende van hun beiden aan ieder van hun drie kinderen zal moeten betalen een 
som van 50 guldens. 
 

- Nopende hun erfgoederen gegoede als ongegoede maken zij ook aan elkaar met de 
volle touchte en na de dood van de langstlevende zullen de erfgoederen succederen 
volgens landsrecht. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd ten woonhuize van de testateurs, ter presentie van Peeter Verboven 
en Egidius Goossens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 39          8 oktober 1770 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Van Roij gehuwd met Elisabeth De Beuckeleir 
inwoners van Broechem publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerden te verkopen de 
nabeschreven erfgoederen. 
 
Eerste koop zeker huis, schuur, ap- en dependentiën met den hof en het binnenveld, gestaan en 
gelegen, te weten het huis en het binnenveld onder Hulshout en de schuur met een deel van 
hetzelfde binnenveld onder Heultje. Groot te samen twee en een halve zille. Palende oost de 
erfgenamen van de meijer Mangelschots, zuid S Heerestraete van Westerlo naar Hulshout, west 
Peeter Dierckx en noord Guilliam De Ceuster. Melchior De Beuckeleir aanvaarde op 8 oktober 
den handslag van deze koop voor de som van 500 guldens courant en stelde daarop 20 verdieren. 
Adriaen Van Den Bruel stelde twee verdieren bij. Joannes Vermeerbergen verhoogde deze 
koop nog met 8 hoogen dezelfde dag. Op 29 oktober stelde Franciscus Anthonis inwoner van 
Santhoven op deze koop nog 10 verdieren. Tijdens de kaarsbranding verhoogde Joannes 
Vermeerbergen de koopsom met een hooge en is hij koper geworden. 
 
Tweede koop, een perceel land genaamd “ de hooge vennen “ gelegen onder Hulshout, groot een 
half bunder. Oost Peeter Verbist, zuid Adriaen Vervoort, west Guilliam De Ceuster en noord 
S’Heerenstraet. Melchior De Beuckeleir aanvaard den handslag voor de som van 140 guldens en 
15 verdieren. Jan Franciscus Faes verhoogde deze som met 6 hoogen en Jan Van Den Broeck 
stelde 10 hoogen bij, Melchior De Beuckeleir nog 5 hoogen. Adriaen Van Den Bruel stelde 2 
hoogen bij. Tenslotte is Melchior De Beuckeleir koper geworden. 
 
Derde koop, een perceel land genaamd “ het voorste heijcken “ gelegen onder Hulshout groot 
133 roeden. Oost Peeter Verbist, zuid Guilliam De Ceuster, west den eerwaarde heer Kerseleirs 
en noord de erfgenamen Peeter Lemmens. Joannes Van Den Broeck aanvaarde den handslag 
voor de som van 135 guldens en 6 verdieren. Guilliam De Ceuster verhoogde de koopprijs en is 
koper gebleven. 
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Vierde koop, een perceel land genaamd “ het lanck veldeken “ gelegen onder Hulshout. Oost 
Carel Van Echelpoel, zuid Peeter Dierckx, west Peeter Peeters en noord Peeter Verbist. Peeter 
Bruijnseels schepen van Heist aanvaarde den handslag voor de som van 104 guldens en stelde 3 
hoogen bij en is koper gebleven. 
 
Vijfde koop, zeker perceel hooiwas gelegen in “ het heultiens broeck “. Oost Sebastiaen Van 
Kerckhoven, zuid Adriaen Van Kerckhoven erfgenamen, west ... (leeg) en noord de erfgenamen 
Vranckx. Cornelis Raes ontving den handslag voor de som van 45 guldens en 3 verdieren en is 
koper gebleven. 
 
Zesde koop, een perceel hooiwas gelegen in “ het heultiens broeck “. Oost de erfgenamen 
Adriaen Lemmens, zuid de Nethe, west Cornelis Brusseleirs en noord de kerk van Soerle. 
Guilliam De Ceuster aanvaarde den handslag voor de som van 185 guldens en 15 hoogen en is 
koper gebleven. 
 
Zevende koop, een perceel weide met een perceel heide, groot te samen twee en een halve zille 
genaamd “ d’ eussel “ gelegen onder Heultje. Oost, zuid en west de erfgenamen Adriaen Peeters 
en noord een straatje. Peeter Bruijnseels schepen van Heijst aanvaarde den handslag van deze 
koop voor de som van 405 guldens en 25 verdieren. Guilliam De Ceuster verhoogde de koopprijs. 
 
Achtste koop, een perceel land genaamd “ het blomblock “ gelegen tot Heultje. Oost Jan Snijers 
zuid Guilliam Vervoort, west Anna Dirickx en noord dezelfde Jan Snijers. Peeter Bruijnseels 
schepen aanvaarde den handslag voor de som van 591 guldens en 15 verdieren en is koper 
gebleven. 
 
Negende koop, een huis ap- en dependentiën van dien met den hof, groot 40 roeden. Oost De H. 
Geest Tafel van Hulshout, zuid den heer Van Den Briel Pbr., west de palen van Heijst en noord 
S’Heerenstraet. Peeter Bruijnseels aanvaarde den handslag voor hem of zijn command voor de 
som van 384 guldens en 10 verdieren. Franciscus Janssens verhoogde deze koop en is koper 
gebleven als command van Hubert Van Den Broeck.  
 
Melchior De Beuckeleir is koper gewonden van de zevende koop. 
 
Wij Guilliam Van Hove en Adriana Van Loeij gehuwden als eigenaars van de helft van de 
negende koop constitueren Josephus Boeckx nomine uxoris als eigenaar voor de resterende 
andere helft. Actum 29 oktober 1770, ter presentie van Guilliam De Ceuster en Peeter Bruijnseels. 
 
Akte N° 40          27 oktober 1770 
 

Voorwaarden en condities waarop Adriaen Franciscus Dens Janssone inwoner der stad Lier, 
publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerden te verkopen zeker een perceel land gelegen op 
“ het sterckxeijnde “ onder Hulshout, genaamd “ de vennen “ groot 550 roeden. Palende oost de 
erfgenamen Peeter Lemmens, zuid den heer Kerselaers en Peeter Dirickx, west de erfgenamen 
Cornelis Brusselaers en noord de baan van Westerlo op Hulshout. 
 
Cornelis Raes aanvaarde voor hem of zijn command den handslag voor de som van 712 guldens 
en stelde daarop 20 hoogen en is hij koper gebleven als command van Elisabeth Vercammen zijn 
moeder. 
 
Akte N° 41          29 oktober 1770 
 

Op heden 29 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Josephus Boeckx gehuwd met 
Adriana Verloo voor één staak en Guilliam Van Hove gehuwd hebbende Adriana Van Loo voor 
de tweede staak. Welke comparanten verklaarden niet langer in gemeenschap te willen blijven van 
de goederen die hun competeerden uit hoofde van Cornelis Van Loo en Catharina Boeckx, 
grootvader der eerst gemelde Adriana Verloo en ouders der laatstgemelde Adriana Van Loo, 
maar daarvan te willen scheiden en delen in twee kavels. 
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Aan de eerste kavel werd toegelegd zeker een perceel land gelegen onder Hulshout, groot drie 
zillen. Palende oost mij notaris, zuid Adriaen Van Dijck en de erfgenamen Hieronimus De Backer, 
west zeker straatje en noord Adriaen Van Den Bruel en Peeter Verbist. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd zeker perceel zowel weide als eussel gelegen tot 
Bruggeneijnde onder Heijst, groot een half bunder. Palende oost Peeter Bruijnseels Adriaenssone, 
zuid Cornelis Aerts, west Hendrick De Ceuster en noord Jan Boeckx. De eerste kavel is bevallen 
aan Josephus Boeckx nomine uxoris en de tweede kavel is bevallen aan Guilliam Van Hove 
nomine uxoris. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Jan 
Vervoort als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 42          2 november 1770 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Soeten als gelaste van den heer Bosquet, 
publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerde te verkopen het nabeschreven dennenhout. 
Totaal 26 kopen met vermelding van de kopers en hun borgen. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht, ter presentie van Peeter De Smet en Peeter Jan Struijf. 
 
Akte N° 43         10 november 1770 
 

Op heden 10 november compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Wuijts in 
kwaliteit als wettelijke voogd der vier minderjarige wezen achtergelaten bij Elisabeth Van 
Kerckhoven daar vader af leeft Adriaen Wuijts welke comparant bekende ontvangen te hebben 
ten behoeve van de wezen vanwege Wilm Meir en Peeter Helsen schepenen van Olen en alhier 
als regenten der H. Geest Tafel van Olen, een som van 75 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker perceel land, groot 250 roeden gelegen 
tot Kerckhoven onder Olen genaamd “ de kattestraat “. Palende oost en zuid de erfgenamen 
Franciscus t Seijen, west de erfgenamen Jan Verboven en noord de Kattestraat. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Gommer Somers en Martinus Boonaerts inwoners van 
Olen als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Het kapitaal en de verschenen intresten gerembourseerd door Peeter Wuijts te Olen op 22 mei 
1794. Ontvangen bij Guilliam Peeters. 
 
Akte N° 44         24 november 1770 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Wuijts als wettelijke voogd der vier 
minderjarige kinderen van Elisabeth Van Kerckhoven daar vader af leeft Adriaen Wuijts aan de 
meestbiedenden presenteerden te verhuren zeker perceel land gelegen tot Kerckhoven, groot een 
half bunder. Palende oost de erfgenamen Franciscus t Seijen, zuid Elisabeth Heijlen, west de 
erfgenamen Jan Verboven en noord de Kattestraat. Hendrick De Backer aanvaarde als 
meestbiedende deze huur voor de som van 12 guldens en 10 stuivers jaarlijks, ter presentie van 
Sieur Petrus Anthonis en Cornelis Cluijts. 
 
Akte N° 45         24 november 1770 
 

Op heden 24 november compareerde voor mij openbaar notaris, Michiel Janssens gehuwd met 
Dimphna Van Eijnde welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Peeter Cluijts als 
kapelmeester der kapel Ter Gestelle alhier een som van 100 guldens courant. Comparanten 
verbonden hier voor deze som hun personen en goederen en te zullen stellen sufficiënte 
hypotheek. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick Verbist en Jan 
Douwen. 
 
 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1758-1772  Pagina | 222 

Akte N° 46         14 december 1770 
 

Op heden 14 december compareerde voor mij, den Heer J. F. Bosquet Licentiaat in de rechten en 
rentmeester, welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan Henricus De Backer hier mede 
comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker perceel land genaamd “ de 
Ilsche heijde “ groot drie zillen gelegen onder de jurisdictie van Olen. Palende oost Marten 
Boonaerts, zuid de notaris Oniaerts, west Franciscus Vermeerbergen en noord de straat leidende 
van de Plaets van Olen naar ILL, om en mits een som van 170 guldens courant geld degene den 
voorschreven heer transportant ten behoeve van zijn broer van den acceptant bekende ontvangen 
te hebben. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd ten kasteel van Westerlo, ter presentie van de heer G.A. Bosquet en 
Joannes Baptista Wuijts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 47         28 november 1770 
 

Op heden 28 november compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Joannes Henricus 
Vekemans burger der stad Lier, welke comparant verklaarde te verkopen aan en ten behoeve van 
Guilliam Peeters inwoner alhier, te weten zeker een perceel bos gelegen aan de Ilsche straete 
onder Olen, groot 150 roeden. Palende oost Henricus Meir Willemssone, zuid de voorzegde straat 
west ... (leeg) en noord Michiel Michiels, om en mits een som van 290 guldens courant geld. Aldus 
gedaan en verkocht binnen Olen, ter presentie van Geeraert Wouters en Petrus Martinus Soeten 
als getuigen hiertoe aanzocht. Op 30 januari 1771 is na de kaarsbranding de voorschreven 
Guilliam Peeters koper gebleven. 
 
Akte N° 48         21 december 1770 
 
Voorwaarden en condities waarop Martinus Daems en Ida Gebruers gehuwden en inwoners van 
Olen publiekelijk aan de meestbiedenden presenteerden te verkopen een groot deel van hun 
meubilaire effecten zo bestiale als andere. Volgt een lijst van haafelijke goederen met vermelding 
van de kopers en hun onkosten hiervan. 
 
Franciscus Goor kocht een lessenaar, Franciscus Vande Vliet kocht de grote koeiketel, Guillielmus 
Swinnen van Geel kocht een koe voor 46 guldens en 10 stuivers borg Franciscus Goor van Larum, 
Jan Baptist Van Springel van Geel kocht voor 29 guldens een koe borg Adriaen Van Dingenen van 
Oevel. Michiel Verachtert van Oevel kocht voor 41 guldens en 10 stuivers een koe borg Jan 
Baptist Verachtert van Oevel. Jan Baptist De Molder in den hert Herentals kocht voor 34 guldens 
een rund borg Jan Eijckens van Herentals. Adriaen Valgaeren van Eijndert kocht een koe voor 52 
guldens en 10 stuivers borg Hendrick Thijs van Oevel. Cornelis Cluijts kocht een rund voor 13 
guldens 5 stuivers. Egidius Caers van Sammel kocht een kalf voor 11 guldens borg Peeter 
Verachtert in de Croon te Oevel. Martinus Van Gool van Dessel kocht het paard voor 99 guldens 
borge Franciscus Van De Vliet etc. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Peeter Peeters en Guilliam 
Schuermans. 
 
 
 
 
 
 
 
Akte N° 1          1 januari 1771 
 
In den naeme ons Heere amen 
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Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 1 januari voor mij openbaar notaris in propere personen 
compareerden de eerzame Adriaen Van Den Brande en Elisabeth Van Rompaeij gehuwden, 
inwoners van Gelindel onder Westerlo, de tweede comparante ziek te bedde liggende en de eerste 
comparant gezond van lichaam verklaarden uit hun vrije wil en zonder misleiding van iemand 
hierbij hun testament te maken. 
 

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

- Dispositie van hun tijdelijke goederen, zo verklaarde de testatrice eerst en vooral te 
legateren aan de Cappelle van Onze Lieve Vrouwe Ter Voort een som van 200 guldens 
courant geld op last dat de kapelmeesters in dezelfde kapel daarvoor zullen moeten 
celebreren een eeuwig durende jaargetijde tot lafenis van haar ziel als van haar naaste 
vrienden. Item legateerde zij testatrice aan de H. Geest Tafel van geestelijk Soerle en 
wereldlijk Westerlo een som van 100 guldens courant geld. 
 

- Inkomsten uit een obligatoire kapitale rente daarvoor geeffectueerd ten eerste met een 
kapitale rente van 450 guldens wisselgeld ten behoeve van Peeter Naets en Jan 
Baptist Bellens inwoners van Wiekevorst. Item met een kapitale rente van 200 guldens 
courant geld ten behoeve van Hendrick Vertommen inwoner van Noorderwijk. Item 
een rente van 100 guldens courant aan en ten behoeve van Adriaen Leirs inwoner van 
Noorderwijk. Item en tot slot met een obligatoire rente van 100 guldens kapitaal ten 
behoeve der erfgenamen Peeter Douwen Adriaensone. 
 

- Dispositie van al hun meubliaire effecten maken zij aan elkaar met de volle touchte en 
gebruik van al hun erfelijke goederen op last dat de langstlevende onmiddellijk na zijn of 
haar dood zal laten celebreren 50 gelezen missen. Na de dood van hun beiden zullen 
de erfgoederen keren aan de naaste bloedsvrienden der testatrice volgens landsrecht. 
De testateur maakt en schenkt zijn erfgoederen aan zijn halfbroers en halfzusters. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Gelindel, ten woonhuis der testateurs, ter presentie van 
Peeter Verbist schepen alhier en Joannes Franciscus Melis als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 2          5 januari 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop Dimphna Douwen weduwe van Marten Helsen inwoonster van 
Strateneijnde publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen een groot deel van 
haar meubilaire effecten, zo bestiale als andere. Volgt een lijst van goederen met de vermelding 
van de kopers met hun onkosten.  
 
Peeter Valgaerens koopt een koe voor 39 guldens en 10 stuivers, Peeter Helsen koopt een koe 
voor 41 gulden. Adriaen Van Opstal van Noorderwijk koopt een koe voor 34 gulden en 10 stuivers 
borg Jan Vervoort. Marten Van Den Brande Peeterssone koopt een koe voor 25 guldens en 10 st. 
borg Adriaen Van Den Bosch. Adriaen Sterckx van Heultje koopt een koe voor 32 guldens en 5 st. 
borg Jan Boon van Heultje. Peeter Valgaerens koopt het kalf voor 7 guldens en 15 st. alsook het 
paard voor 54 guldens. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht tot Straeteneijnde ter presentie van Peeter Douwen en 
Peeter Verswijvel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3          8 januari 1771 
 
Voorwaarden en condities waarop Peeter Van Hove en Lucia De Winter gehuwden, publiekelijk 
aan de meestbiedende presenteerden te verkopen een groot deel van hun meubilaire effecten, zo 
bestiale als andere. Volgt een lijst van haafgoederen met de vermelding van de kopers en hun 
onkosten. 
 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1758-1772  Pagina | 224 

Kochten een koe, Jan Baptist Heijlen van Plassendonck borg Jan Baptist Raeijmaekers. Adriaen 
Bellens Janssone borg Adriaen Bellens Herentals. Franciscus Vermeerbergen kocht een vaars 
borg Adriaen Franciscus Cluijts. Jan Baptist De Molder van Herentals (wonende in den hert) kocht 
den os borg Jan Lauwen aldaar. Jan De Meulder van Herentals kocht een kalf borg Adriaen 
Bellens aldaar. Arnoldus Van Zeeland kocht er ook een kalf. Het paard bleef onverkocht. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, te presentie van Adriaen Heijlen en Guilliam 
Schuermans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 4          29 januari 1771 
 

Op heden 29 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Truijts en Maria Bogaerts 
gehuwden en ingezetenen van Bruggeneijnde onder Heijst, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege de regenten van de H. Geest Tafel van Hulshout een som van 
100 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze kapitale rente tot pand een perceel land, groot een half bunder, 
gelegen tot Bruggeneijnde genaamd “ het boeckx oomens huijsvelt “. Palende oost Adriaen Van 
Den Eijnde erfgenamen, zuid en noord Peeter Bruijnseels schepen van Heijst en west de 
erfgenamen Jan Van Den Bolck. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van 
Franciscus Janssens en Peeter Marien als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 5          31 januari 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Peeters en Joanna Van Den Armen gehuwden 
mitsgaders Hendrick Coolkens en Maria Catharina Peeters ook gehuwden en inwoners van 
Oosterwijck onder Tongerlo, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen al het 
hooi, stro, kaf & aan hun pro indiviso competerende. 
 
Volgt een lijst van koopwaar met de vermelding van de kopers en hun onkosten. Peeter Peeters 
Peeterssone koopt een koe borg Peeter Mieus toekomende pachter. 
 
Inliggende losse folio: 
ontvangsten 
De eerste conditie beloopt 351 – 1 – 0 
De tweede beloopt 114 - …… 
Ontvangen in totaal 465 – 15 – 2 
 
Uitgaven 
Het gereed geld van de eerste conditie bij verkopers ontvangen 44 – 1 – 2 
Item verschoten door de notaris Soeten aan Juffrouw Helsen begijntje over achterheid 41 – 1 – 0 
Item de koe door Jan Mols aan de verkopers betaald bedraagt 39 – 0 – 0 
Item 5 sept. betaald op korting 7 – 0 – 0 
Item aan Erasmus Schoofs voor oproepen 1 – 1 – 0 etc. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Oosterwijk, ter presentie van Hendrick De Ceuster 
en Erasmus Schoofs als getuigen hiertoe aanzocht. Volgen nog meerdere ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 6          3 februari 1771 
 

In den naeme ons heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 3 februari voor mij notaris compareerden den eerzame 
Joannes Verlooij en de eerzame Maria Elisabeth Heijlen gehuwden en inwoners van 
Morckhoven, de eerste comparant ziek te bedde liggende en de tweede comparante gezond van 
lichaam, welke comparanten verklaarden hierbij hun goederen te willen disponeren. 
 



© https://www.ansfridiana.be  Pagina | 225 

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

- Dispositie van hun meubilaire effecten verklaarden zij aan elkaar te maken alsook de 
erfelijke goederen met de volle touchte en vruchtgebruik op last dat de langstlevende 
van hun beiden zal moeten dragen de kerkrechten, uitvaart en begrafenis van den eerst 
stervende en tot lafenis van den ziel der eerst stervende onmiddellijk te laten celebreren 
250 missen en aan de armen te geven negen loopen koren. Ingeval den testateur eerst 
zal komen te overlijden bij deze te prelegateren aan en ten behoeve van Maria 
Elisabeth Heijlen zijn huisvrouw de helft van zeker perceel land genaamd “ het 
binnenblock “ gelegen tot Morckhoven bij de Plaetse aldaar waarvan de andere helft 
werd verkocht aan Peeter Verlooij. Item de helft van een perceel land genaamd “ het 
cleutken “ gelegen tot Oosterhoven onder Herenthout groot 120 roeden. Palende oost 
de erfgenamen Jan Van Den Bolck, zuid Jan Mundelaers erfgenamen, west de H. 
Geest Tafel aldaar en noord de erfgenamen van den testateurs eerste huisvrouw zo en 
gelijk en testateur hetzelfde perceel land heeft geacquireerd bij koop tegen Christiaen 
Malborghs. Item en tot slot 12 roeden hof langs het westen gelegen tot Morckhoven 
aan de Plaetse aldaar met “ den backboer “ daarop staande. Palende oost de meer rest 
van dezelfde hof, zuid de pastorij van Morckhoven, west de straat of Plaetse en noord 
de erfgenamen Peeter Verlooij. 
 

- Den testateur verder disponerende zijn resterende erfgoederen die hij is gevende aan 
de vijf achtergelaten kinderen van Peeter Verlooij zijn broer waar moeder af leeft 
Susanna Struijf en aan Anna Barbara Verlooij zijn halfzuster gehuwd met Peeter 
Renders alsmede aan Elisabeth Verlooij insgelijks zijn halfzuster gehuwd met Jan 
Baptist Van Roosbroeck hoofdelijk gelijk en tussen hun zelf egaal te verdelen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morckhoven ten woonhuis der testateurs ter presentie van 
Martinus Bellens en Joannes Baptista Sprengers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 7          8 februari 1771 
 

In den naeme ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 8 februari compareerden in propere personen den 
eerzame Joannes Verlooij en de eerzame Maria Elisabeth Heijlen gehuwden en inwoners van 
Morckhoven, den eerste comparant ziek te bed liggende en de tweede comparante gezond van 
lichaam dewelke te kennen geven niet van deze wereld te willen scheiden alvorens van hun 
tijdelijke goederen te disponeren. 
 

- Willende dat hun lichamen zouden begraven worden in gewijde aarde. 
 

- Dispositie van hun klederen en lijnwaad en hun meubilaire effecten maakten zij aan 
elkander 
 

- Tot lafenis der ziel van de testateur zullen er moeten gecelebreerd worden en aan elk 
van hun 200 missen van requiem en aldus 600 in het geheel bij de paters Kapucijnen 
tot Aarschot. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Morckhoven, ter presentie van Peeter Heijlen en Petrus 
Josephus Daems inwoners alhier als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 8          11 februari 1771 
 

Op heden 11 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam Sprengers gehuwd met 
Elisabeth Mortelmans woonachtig bij de Cappelle Ter Voort welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege Joannes Baptista Dils een som van 50 guldens courant geld. 
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Comparanten stelden voor speciale hypotheek zeker huis en hof, ap- en dependentiën van dien, 
grot 16 roeden gestaan en gelegen bij de Cappelle Ter Voort jurisdictie van Westerlo. Palende 
oost S’ Heerenstraete, zuid de kapel, west de erfgenamen Hendrick Delen en noord de 
erfgenamen Hendrick Bellens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Verbist en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergeschreven van wege Guilliam Sprengers een som van 50 guldens 
courant met den intrest van tijde, consenterende mits deze in de cassatie. Actum 27 nov. 1779. 
Jan B. Diels. 
 
Akte N° 9          15 februari 1771 
 

Op heden 15 februari compareerde voor mij openbaar notaris, den eerwaarde heer F. A. Daems 
pastoor en Joannes Vervoort schepen des dorp van Hulshout welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege Mr. Petrus Franciscus Berckmans notaris tot Lier residerende als 
executeur testamentair over het nalatenschap van wijlen Juffrouw Catharina Theresia Verlinden 
weduwe van wijlen den heer Gommarus Rutgeerts daar over gedisponeerd hebbende bij 
testament gepasseerd blijkens codicille voor de notaris G. J. Rigouts tot Lier residerende op 3 
november 1770, een som van 300 guldens courant geld.  
 
Waarvoor de comparanten bij deze beloofden jaarlijks en eeuwig te zullen doen celebreren in de 
parochie kerk van Hulshout alzulke drie jaargetijden en ieder van een gezongen mis met het 
spelen van het orgel als de voorschreven Juffrouw Catharina Theresia Verlinden bij haar 
testament heeft gefundeerd te weten een jaarlijks op den elfsten december tot lafenis der ziel van 
wijlen Juffrouw Maria Maghdalena Mangelschots die moeder was van de voorzegde Juffrouw 
Catharina Theresia Verlinden en jaarlijks op den zesde december tot lafenis der ziel van wijlen 
de gemelde Juffrouw Cath. Th. Verlinden als op den zesde dec. 1770 overleden zijnde en 
overzulks jaarlijks op haar sterfdag en eindelijk één op de eerste maart jaarlijks tot lafenis der 
zielen van de afgestorven en nog te overlijden vrienden van haar. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en 
Franciscus Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 10          16 februari 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop Michiel Verachtert en Jacobus Verachtert hun te samen sterk 
makende voor Joanna Verachtert, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen 
zeker perceel zowel land als heide, samen groot een bunder gelegen tot Boeckel onder Olen 
leenroerig onder het leenhof van Boeckel. Palende oost Hendrick Verbist en Hendrick Mertens, 
zuid Hendrick Van Hove, west de erfgenamen Jan Van Castel en de erfgenamen Marten Menten 
en noord de erfgenamen Joris Cluijts. 
 
Op heden 16 februari aanvaarde Hendrick Verbist den handslag van deze voorstaande koop voor 
de som van 331 guldens en stelde daar nog 9 hoogen bij en is hij na de kaarsbranding op 4 maart 
koper gebleven. 
 
Akte N° 11          6 maart 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop Marten Daems en Ida Gebruers gehuwden publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerden te verkopen het hooi, stro en andere meubilaire effecten sedert den 
laatste koopdag. Volgt en lijst van goederen met de vermelding van de kopers en hun onkosten. 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Jan B. Berckmans en 
Guilliam Schuermans als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 12          15 maart 1771 
 

Op heden 15 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van Doninck inwoner van 
Geel ter ene en Adriaen Schoubroeckx inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo ter andere zijde, 
welke eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere hofstede met de landen, beemden, weiden en driessen daaraan annex 
gestaan en gelegen tot Oosterwijk, groot te samen 4 en een halve bunder aan den huurder wel 
bekend mits hij deze actueel in huur heeft en mits daarvoor jaarlijks te betalen voor voorlijf een 
som van 40 guldens courant en bovendien voor korenpacht te leveren twaalf veertelen koren. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Snijers en Marten Boonaerts 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13          16 maart 1771 
 
Voorwaarden en condities waarop Martinus Sprengers zo in eigen naam als mede voor Henricus 
Sprengers zijn absente broer, item Maria Elisabeth Sprengers jong bejaarde dochter bijgestaan 
met den voornoemde Martinus haar broer mitsgaders Anna Maria Sprengers gehuwd met 
Christiaen Cools. Item Guilliam Sprengers jong bejaarde jongeman. Die van toenaam 
Sprengers wettige kinderen en erfgenamen wijlen Jan Sprengers en Maria Verboven gehuwden 
tijdens hun leven, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen het 
nabeschreven huis, stal schuur en de annex gronden van erven hier na verder uitgedrukt. 
 
Eerste koop zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan en gelegen tot Grijen onder Olen 
groot in het geheel 156 roeden. Palende oost Henrick Verbist, zuid en west Jan De Busser en 
noord de straat. 
 
Tweede koop, zeker perceel dries of weide genaamd “ den honinck “ groot 300 roeden. Palende 
oost Jan De Busser, zuid Geert Laenen, west ... (leeg) en noord Jan De Busser en Jan Baptist 
Wuijts. 
 
Derde koop, zeker perceel hooiwas, gelegen op “ het voorste geruijm “ onder Geel. 
 
Vierde koop, zeker perceel hooiwas, gelegen op “ het achterste geruijm” onder Geel, groot 75 
roeden. Palende oost Cornelis Geerewaerts, zuid de loop, west Marten Laenen en noord de 
Nethe. 
 
Ook nog een perceel aldaar gelegen, groot 65 roeden. Palende oost “ den dijck “ zuid Jan 
Wouters, west den heer Wuijts pbr. en noord Jan Van Gansen. 
 
Vijfde koop, een perceel eussel groot 150 roeden, gelegen in “ de asbemden “ onder Geel. 
Palende oost Anna Verherstraeten, zuid Hendrick Verbist, west Merten Bleirinckx en noord “ den 
mosbergh”. 
 
Zesde koop, een perceel hooiwas gelegen in “ de ketelbunders “ groot 50 roeden. Palende oost 
de erfgenamen Joris Cluijts, zuid Dimphna Goubloms, west Norbert Janssens en noord Jan 
Waegemans. 
 
Zevende koop, zeker perceel hooiwas gelegen in “ het slept “ onder Lichtaart groot een zille. 
Palende oost Jan Cluijts, zuid de Nethe, west ... (leeg) en noord het nonnenklooster tot Herentals. 
 
Achtste koop, een perceel hooiwas gelegen in “ het neergoor “ onder Geel, groot 150 roeden. 
Palende oost Amant Schoensetters, zuid de kapel van Meeren, west Peeter Verachtert en noord 
Hendrick Verboven. 
 
Negende koop, zeker perceel weide gelegen in “ de rouvennen “ groot 100 roeden. Palende oost 
de weduwe Jan Blampaerts, zuid de verkoper, west Jan Bens en noord den aard van Doffen. 
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Tiende koop, een perceel beemd gelegen in “ de rouvennen “ onder Olen groot 200 roeden. 
Palende oost en noord den aard, zuid de weduwe Jan Blampaerts en west den verkopers met den 
negende koop. 
 
Elfde koop, zeker een perceel land als weide gelegen in “ de gestelen “ onder Olen, groot een half 
bunder. Palende oost Jan Van Eijnde, zuid Marten Willems, west den aard en noord Anna 
Verherstraeten. 
 
Twaalfde koop zeker perceel weide genaamd “ het jaentien meirs “ gelegen tot Grijen onder Olen 
Palende oost de erfgenamen Jan Verboven, zuid Dimphna Van Genechten, west de straat en 
noord Jan Cluijts. 
 
Dertiende koop, een perceel land genaamd “ den grooten langel “ gelegen in “ de langels “ onder 
Olen, groot een oud bunder. Palende oost Jan Stijnen, zuid het straatje, west Peeter De Ceuster 
en noord Jan Bulckens. 
 
Veertiende koop, een perceel land genaamd “ den cleijnen langel “ groot anderhalve zille gelegen 
in “ de langels “. Palende oost Joseph Duribreu, zuid het straatje, west Jan Cools en noord 
Elisabeth Wouters. 
 
Vijftiende koop, een perceel land genaamd “ den dierentijdt “ groot 98 roeden, gelegen in “ de 
langels “. Palende oost Peeter Anthonis, zuid de loop, west Joseph Duribreu en noord Cornelis 
Geerewaerts. 
 
Zestiende koop, een perceel land genaamd “ de spreuwen “ groot 150 roeden gelegen tot Doffen 
onder Olen. Palende oost Godefridus Cluijts, zuid dezelfde, west Peeter Anthonis en noord de 
weduwe Jan Blampaerts. 
 
Zeventiende koop, een perceel land genaamd “ het lanckblock “ gelegen tot Grijen. Palende oost 
Anna Verherstraeten, zuid Adriaen Peeters, west Michiel Willems en noord Jan Cluijts. 
 
Achttiende koop, een perceel land genaamd “ de herstraete “ groot ander halve zille gelegen tot 
Grijen. Palende oost Cornelis Geerewaerts, zuid zeker straatje, west Wilm Bens en noord Jan Van 
Gansen. 
 
Negentiende koop, een perceel land genaamd ” het molenstraatje “ groot twee en een halve zille 
gelegen tot Grijen onder Olen. Palende oost zeker straatje, zuid Michiel Kenis, west Michiel 
Verherstraeten en noord Jan Verlinden of zo wie. 
 
Twintigste koop, een perceel land genaamd “ het heijcken “ groot drie zillen gelegen tot Grijen 
onder Olen. Palende oost Joseph Duribreu, zuid het straatje, west Geert Laenen en noord de 
Herstraete. 
 
Een en twintigste koop, een perceel land genaamd “ het clootkens “ groot 50 roeden, gelegen tot 
Doffen. Palende oost de straat, zuid Jan Verboven erfgenamen, west Adriaen Baeten en noord 
Matheus Verbist. 
 
Twee en twintigste koop, zeker perceel land, groot 112 roeden, genaamd “ het leen “ zijnde ook 
leenroerig met “ de schaepskoeij “ daarop straat gelegen tot Grijen. Palende oost de straat, zuid 
ook de straat, west Joseph Duribreu en noord Godefridus Cluijts. 
 
Drie en twintigste koop, een perceel heide groot een half bunder gelegen tot Kerckhoven onder 
Olen. Palende oost Adriaen Douwen, zuid en west Peeter Smets en noord ... (leeg). 
 
Op 16 maart 1771 werden deze kopen in zijn geheel opgeroepen en heeft na langdurige oproepen 
Guilliam Verachtert daarvan den handslag aanvaard voor de som van 4400 guldens courant geld 
en stelde daarop nog 50 hoogen. Op heden 26 maart 1771 compareerde voor mij notaris M. N. 
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Van Schoubroeck meijer alhier, Joannes Peeters als gelaste van Anna Elisabeth Verluijten zijn 
moeder verhoogde de voorstaande koop nog met 50 hoogen en blijven daarmee na de 
kaarsbranding op 15 april 1771 kopers. 
 
================ 
 
Op al de voorstaande condities presenteerde Amant Haverhens insgelijks te verkopen zeker 
perceel land. 
 
Op alzulke condities voorstaande is verkocht een zeker perceel beemd van Jan Nodtten gelegen 
op “ het steen “ onder Olen, groot honderd roeden. Palende oost de erfgenamen Joris Cluijdts, 
zuid den loop, west Maria Van De Weijer en noord de Nethe. Amandus Van Hout aanvaarde den 
handslag voor een som van 44 guldens courant geld en stelde daarop nog 4 hoogen, ter presentie 
van Franciscus Van De Goor en Jan Laenen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14          17 maart 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop de regeerders van Olen publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerden te verkopen al het dennenhout gestaan in zeker bos aan de gemeente van Olen 
competerende. Totaal van 10 differente kopen. 
 
Kopers waren o.a. Geeraert Kenis, Hendrick Prangers, Jan Daems, Joseph Catereels, Franciscus 
Vermeerbergen, Peeter Van Houtven, Adriaen Waegemans en Guilliam Schuermans. Aldus 
gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en Guilliam Schuermans. 
 
Akte N° 15          28 maart 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Van Hove en Maria De Winter publiekelijk aan de 
meest biedende presenteerden te verkopen een groot deel van hun meubilaire effecten, bestiale 
als andere. Volgen de verkoopsvoorwaarden en de goederen met vermelding van de kopers en 
hun onkosten. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Adriaen 
Heijlen en Guilliam Schuermans. 
 
Akte N° 16          2 april 1771 
 

Op heden 2 april compareerde voor mij openbaar notaris, Hendrick Verbist actuele schepen van 
Olen, welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege de respectieve regenten der 
fundatie genaamd Den Roosencrans gefundeerd door wijlen den eerwaarde heer Henricus 
Swinnen een som van 250 guldens wisselgeld. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel land genaamd “ het binnenblock “ gelegen tot Bijlen 
onder Olen, groot 250 roeden. Palende oost Marten Van Bijlen, Michiel Willems en anderen, zuid 
den rentgelder, west de rentgelder en de erfgenamen Adriaen Menten noord de straat van Bijlen 
naar Boeckel. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Douwen en 
Anthonis Tubbeckx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen van de gelijke kinderen van wijlen Hendrick Verbist de som van 250 guldens 
wisselgeld in redemptie van een gelijke som, consenterende dienvolgens in de cassatie. Maart 
1790. Jan Camps, Cornelis Verwimp. 
 
Akte N° 17          5 april 1771 
 

Op heden 5 april compareerde voor mij openbaar notaris, Gisbertus Boeckx weduwnaar van 
Joanna Van Oostenrijck, welke comparant verklaarde aan de gemeentenaren des dorp en 
Heerlijkheid van Hulshout schuldig te wezen over en ter zake van de koop van zeker perceel heide 
wezende den 25ste koop bij conditie van publieke verkoop, een som van 60 guldens courant geld. 
Tot onderhoud van hetgeen voorschreven verbond de comparant zijn persoon en goederen, 
roerende en onroerende.  
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Mede comparerende Adriaen Boeckx broer van de rentgelder waarvoor hij zich voor deze schuld 
borg stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Wouter Nauwelaers 
en Josephus Boeckx als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 18          6 april 1771 
 

Op heden 6 april compareerde voor mij openbaar notaris, Catharina De Custer weduwe van Jan 
Feninckx bijgestaan met Peeter Feninckx haar zwager, welke comparante verklaarde aan de 
gemeentenaren des dorp van Hulshout schuldig te wezen over en ter zake van den koop van 
zeker perceel heide wezende den 9de koop blijkens conditie van publieke verkoop, een som van 30 
guldens courant geld. 
 
Comparante stelde voor deze schuld tot pand zekere huiskamer en stal met den hof daaraan 
annex, groot te samen 30 roeden, gestaan en gelegen tot Hulshout in den cirkel der Plaetse 
aldaar. Palende oost Jan Verbist, zuid haar zelf, west de straat en noord de gemelde Plaetse. 
Verklarende de rentgeldster tot zelfde belasting volmachtigd te zijn uit kracht van conjunctief 
testament gemaakt en gepasseerd voor wijlen den notaris Verlooij en zijn leven tot Heijst 
residerende in december 1768 belovende daarvan altijd des aanzocht zijnde volkomen bewijs te 
zullen doen en dezelfde rente te rembourseren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Feninckx en Jacobus De 
Rijdt als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 19          16 april 1771 
 

Alzo proces was ontstaan tussen Cornelis Franciscus Verachtert aanlegger en Sieur Leonardus 
Mortelmans weduwnaar van Catharina Elisabeth Vermeerbergen gedaagden ventilerende 
hetzelfde proces voor de rechtbank of indicature des land en Vrijheid van Geel, waarin alreeds 
zover was geprocedeerd dat de aanlegger bij vonnis is geadmitteerd den toon en den de 
gedaagde geheel in zijn toon ter contrarie, zo zijn om vruchteloze kosten die daaruit konden 
voorkomen te preveniëren op heden 16 april 1771 voor mij J. B. Soeten notaris tot Olen 
residerende gecompareerd de voorschreven Cornelis Franciscus Verachtert aanlegger en de 
voornoemde Sieur Leonardus Mortelmans gedaagde en verklarende onderling het gemelde 
proces geassocieerd te hebben en daarover geconvenieerd, geaccordeerd en getransigeerd te 
hebben op volgende manieren. Volgt een reeks verklaringen ... 
 
Betreffende o.a. de twee minderjarige kinderen verwekt bij Jan Baptist Vermeerbergen en 
Elisabeth Bogaerts in hun leven gehuwden, hun zuster Catharina Elisabeth Vermeerbergen 
daarna in huwelijk getreden met den voornoemde tweede comparant. Den eersten comparant zal 
doceren pertinent bewijs dat Michiel Verachtert zijn vader aan de gemelde erfgoederen geen 
touchte meer heeft. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterlo resort van Geel, ter presentie van de heer M. N. 
Van Schoubroeck meijer van Olen en Arnoldus Van De Poel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20          25 april 1771 
 
Op heden 25 april compareerde voor mij openbaar notaris, de heer M. N. Van Schoubroeck 
meijer van Olen, welke comparant verklaarde bij deze tot zijn eigen en private last te nemen 
alzulke kapitale gegoede rente van 499 guldens, 19 stuivers en 3 oorden sterk wisselgeld, als 
Maria Verboven inwoonster van Olen huisvrouw van Jan Sprengers 38 Janssone comparerende 
op 30 juni 1759 voor A. F. Willems en Thomas Willems als schepenen der Vrijheid Geel en 
bekende wel en degelijk ontvangen te hebben uit handen van Sieur Godefridus Zacharias en 

 
38 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Sprengers x Maria Verboven, nr. 2142, pag. 431. 
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Jacobus Aerts als wettelijke voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Juffrouw Helena 
Wouters daar vader af leeft Sieur Joannes Baptista Aerts. 
 
Verklarende tot dien alsnog te verbinden bij deze zijn persoon en goederen, roerende en 
onroerende en zulks om reden dat den comparant cum socio blijkens conditie van publieke 
verkoop voor mij notaris gepasseerd op 16 maart 1771 de erfgoederen voor de voorschreven rente 
en de te vervallen intresten daaraan verbonden en geaffecteerd heeft gekocht. Mede 
comparerende den voornoemde Sieur Joannes Baptista Aerts vader der voornoemde wezen 
degene bij deze verklaarde de kinderen van wijlen Maria Verboven voorschreven daar vader af 
was wijlen den voorschreven Jan Sprengers te ontlasten en ten volle te dechargeren van de 
personaliteit constituerende de comparanten ten effect van hetgeen voorschreven onherroepelijk. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de Vrijheid van Geel op datum als boven, ter presentie van 
de heer Jacobus Ludovicus Le Bon en Sieur Joannes Franciscus Peeters als getuigen hiertoe 
geroepen. 
 
Akte N° 21          25 april 1771 
 
Voorwaarden en condities waarop de heer M. N. Van Schoubroeck meijer des dorp en 
graafschap van Olen benevens Joannes Franciscus Peeters publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerden te verkopen in differente kopen de nabeschreven partijen van erfgoederen. 
 
Eerste koop zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan en gelegen tot Grijen onder Olen 
groot in het geheel 156 roeden. Palende oost Hendrick Verbist, zuid en west Jan De Busser en 
noord de straat. 
 
Tweede koop een perceel land genaamd “ den grooten langel “ gelegen in “ de langels “ groot 
een oud bunder. Palende oost Jan Stijnen, zuid het straatje en west Peeter De Ceuster en noord 
Jan Bulckens. Op 25 april aanvaarde Joannes Verlinden molder tot Morckhoven den handslag 
van dit perceel voor de som van 290 guldens en stelde daarop nog 20 hoogen en is hij na de 
kaarsbranding op 16 mei koper gebleven. 
 
Derde koop, zeker perceel land genaamd “ den cleijnen langel “ groot anderhalve zille. Palende 
oost Joseph Duribreu, zuid het straatje, west Jan Cools en noord Elisabeth Wouters. 
 
Totaal van 22 kopen. 
Nota: Betreft de overeenkomst met akte nr. 13 van 16 maart 1771. 
 
Akte N° 22          29 april 1771 
 

Op heden 29 april compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Adrianus Wouters burger der 
stad Mechelen welke comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Michiel 
Gebruers gehuwd met Dimphna Bellens hier mede comparerende en de nabeschreven koop 
accepterende te weten van zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan en gelegen tot 
Oosterwijck onder Tongerlo, groot te samen 3 zillen. Palende oost Jan Baptist De Ceuster 
erfgenamen, zuid de S’ Heerstraet, west Jan Baptist De Ceuster en noord Jan Verstappen.  
 
Item een perceel land aldaar gelegen, genaamd “ het hofken “ groot 75 roeden. Palende oost Jan 
Van Doninck, zuid de S’ Herestraet, west Dimphna Van Eijnde en noord Hendrick Govaerts. Item 
een perceel land genaamd “ het heijcken “ aldaar gelegen groot 50 roeden. Palende oost 
Dimphna Van Eijnde, zuid dezelfde, west de S’ Heerestraet en noord Marten Bellens. Item een 
perceel land aldaar gelegen genaamd “ de voort “ groot een half bunder. Palende oost Peeter Van 
Hout, zuid de waterloop, west Hendrick Govaerts en noord de voornoemde Peeter Van Hout. Item 
en tot slot een perceel dries genaamd “ het venneken “ gelegen als voor groot een zille. Palende 
oost Adriaen Mathijs, zuid Franciscus Mombaers, west Egidius Oniaerts en noord ’S Heerestraet.  
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Om en mits een som van 1220 guldens courant geld te betalen voor de expiratie der maand mei 
eerstkomende. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Josephus 
Verstappen en Henricus Van Lommel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23          1 mei 1771 
 

Op heden 1 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Dierckx Peeterssone 
weduwnaar van Anna Catharina Verlooij inwoner van Heijst op “ het laer “, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben vanwege de regenten der kerk van Hulshout een som van 350 
guldens courant geld. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel land gelegen onder Heijst bij de Groenstraete groot een 
half bunder. Palende oost ‘S heerestraet, zuid de erfgenamen Hironimus Vranckx, west Jan Van 
Den Broeck en noord de erfgenamen Peeter Hoes. Item een perceel hooiwas gelegen in “ het 
doodt broeck “ onder Hulshout groot een dagmaal. Palende oost de erfgenamen Peeter Marien, 
zuid de rentgelder en anderen, west Peeter Verijcken en noord ik notaris. Item alsnog een perceel 
in hetzelfde broek gelegen rijdende tegen Joseph Van Eijnde, den heer Kerselaers en de 
erfgenamen Jasper Hens, groot voor zijn deel een dagmaal. Palend oost de weduwe N. 
Lembrechts, zuid de Nethe, west Franciscus Nagels en noord de rentgelder cum suis. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Franciscus Van Den Bruel en 
Adriaen Van Passel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 24          27 mei 1771 
 
Op heden 27 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Sterckx zo in eigen naam als 
in kwaliteit van voogd van zijn twee minderjarige broers alsmede als voogd der drie minderjarige 
wezen achtergelaten bij Peeter Engelen daar moeder af leeft Elisabeth De Houwer, dezelfde 
Elisabeth hiermede comparerende en bijgestaan met haar actuele man Henricus Verboven. 
 
Ze geven respectieve te kennen hoe dat zij geïnformeerd zijn dat Elisabeth Van De Goor weduwe 
van Henricus Van Den Heuvel inwoonster van Antwerpen hun voor twee derde parten heeft 
geïnstitueerd als erfgenamen in haar roerende als onroerende nalatenschap blijkens testament 
onlangs gepasseerd voor de notaris Peeters tot Antwerpen residerende alsmede dat zij nog 
verder zijn geïnformeerd dat de gemelde Elisabeth Van De Goor is gecommandeerd en 
onderworpen aan een langdurige ziekte van uijtteiringe sive uitlevinge en overzulks is aandacht 
nemende dat het in een dusdanige gesteltenis ten uiterste convenieert van haar te bezorgen 
goede dienst, oppas en oplettendheid door goede en getrouwe personen, mitsgaders alzulke eet 
en drank als zij zal komen te verlangen en te decideerden en door de licentiaten in de medicijnen 
haar voordelig zal worden geoordeeld.  
 
Vermits de comparanten haar allen hetzelfde zelf niet kunnen bezorgen ter zake zij aldaar hunne 
residentie niet konden nemen immers hun domicilie niet konden absenteren zonder merkelijk en 
considerabele prejeductie, zo verklaarden zij van dieneinde onherroepelijk te constitueren en 
machtig te maken Sieur Franciscus Verhaegen burger der gemelde stad Antwerpen en nomine 
uxoris mede erfgenaam van de voorzegde Elisabeth Van De Goor voor het resterende derde part 
in haar gemelde nalatenschap met macht van voor haar te bezorgen, te kopen en te betalen al wat 
hij nodig zal komen te oordelen, zonder dat hij gehouden zal wezen van zijn ten dieneinde uit te 
keren en te betalen penningen te moeten nemen enige kwitanties nog ook niet van degene hij 
alreeds ten dien einde ten verzoek der constituanten uitgekeerd en betaald heeft … Belovende 
hem bovendien te zullen compenseren met een redelijk salaris voor zijn devoiren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Joannes Baptista Heijlen en Adrianus 
heijlen beide inwoners van Olen als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 25          3 juni 1771 
 

Op heden 3 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Van Habbenaij gehuwd met 
Anna Barbara Dierckx welke comparant bekende ontvangen te hebben uit handen van de 
regenten der H. Geest Tafel van Hulshout een som van 350 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker huis, hof en binnenveld groot te samen 
een half bunder, gestaan en gelegen in de Cathovenstraet onder Soerle Westerlo zijnde vrij 
Govaerts goed bij den rentgelder gekocht van Franciscus Verijt en op heden deze datum ter zijn 
behoefte voor de wethouders van Westerlo gegoed. Palende oost de erfgenamen Adriaen 
Verlinden, zuid de Herbaene, west de erfgenamen Jan Van Leuffel en noord dezelfde erfgenamen.  
 
Mede comparerende Franciscus Dierckx vader der voorzegde Anna Barbara Dierickx en 
schoonvader van den rentgelder degene zich voor het voorschreven kapitaal en intrest borg stelde. 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sieur Adrianus Wouters burger der 
stad Mechelen en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 26          9 juni 1771 
 

Condities en voorwaarden waarop Peeter Torfs als zavelmeester van den aard van het dorp van 
Olen en van het gehucht van Schaetsbergen aan de meestbiedende presenteerde te verhuren een 
perceel land genaamd “ het schransken “ gelegen tot Schaetsbergen onder Olen met de vesten 
daaraan annex groot 50 roeden. Item een perceel land groot een zille oostwaarts tegen het 
voorschreven ‘ schransken ‘ aangelegen en dat voor een tijd van negen jaar. Volgen de huur 
overeenkomsten. 
 
Op 9 juni aanvaarde Jan Baptist Raeijmakers het voornoemde ’ schransken ‘ voor een som van 1 
gulden 10 stuivers jaarlijks en Joannes Cools het perceeltje land oostwaarts voor de som van 8 
stuivers jaarlijks. Aldus gedaan en publiekelijk verhuurd binnen Olen, ter presentie van Peeter 
Anthonis en Geert Mertens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 27          20 juni 1771 
 

Op heden 20 juni compareerden voor mij openbaar notaris, Adrianus Van Genechten, 
Franciscus Geudens en Joannes Aerts als respectieve schepenen des dorp en heerlijkheid van 
Herselt, verklarende hoe dat zij ten verzoek en rekwest van den heer F. J. Bosquet als Raad en 
surintendant van zijne Excellentie den heer graaf van Merode rijpelijk hebben geconsidereerd en 
bijzonder aandacht genomen de jaarlijkse inkomsten en revenuen van den actuele heer pastoor 
van hetzelfde Herselt alsmede degene van het beneficie Sancte Maria waarvan de jaarlijkse 
inkomsten worden genoten bij dezelfde heer pastoor en alzo bevonden hebben de waarde die ten 
minste te monteren ter som van 1000 guldens courant geld boven alle lasten, cijnsen en reparaties 
aan de bossen, pastoreel huis en hofstede cum annexis eniglijk uitgenomen de restauraties en de 
zware reparaties aan de voornoemde edifitien, verklarende de comparanten zonder enige 
simulatie inductie van iemand dan enkelijk in faveur van justitie de gemelde waarde tot de 
voorschreven som te taxeren en tot een evident teken van geen de minste simulatie of inductie 
alsmede om t’ eenewege alle en iegelijke presumpties ter contrarie uit de gemoederen van één 
ieder des rakende te doen verdwijnen, zo verklaarden zij comparanten bij deze hun te verbinden 
en te obligeren van de thiende erfgoederen en renten, zo gemeld pastorele als beneficiele / 
daaronder begrepen de negen veertelen koren die de voornoemde heer pastoor jaarlijks 
genietende is uit de clampen der thiende van zijne voorschreven Excellentie / bij vorm van erfpacht 
het zij voor eeuwig durende of voor zekere langdurige tijd en termijn bij contract van erfpacht te 
limiteren en te exprimeren voor de voornoemde som te accepteren en aan te nemen en jaarlijks te 
zullen betalen de gemelde som van 1000 guldens courant geld vrij en exempt zo gezegd is # 
immers in plaats van de te doen reparaties aan de voornoemde edefitien boven de voorschreven 
som te zullen betalen een som van 35 guldens courant jaarlijks en voor de jaarlijkse betalingen 
daarvoor te zullen stellen goede en sufficiënte reële cautie, accorderende de comparanten mits 
deze aan den voorschreven heer pastoor of aan één ieder rakende vier maanden tijd na deze 
datum tot deliberatie dier constituerende ten effect van het gene voorschreven onherroepelijk. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Herselt, ter presentie van Franciscus Naets en Joachim 
Coolbunders als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 28          22 juni 1771 
 

Op heden 22 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus t Seijen inwoner van Westerlo 
welke comparant verklaarde bij deze verkocht te hebben aan en ten behoeve van Cornelia 
Verhaegen gehuwd met Franciscus Baelens haar man speciaal gelast gelijk zij hiermede 
comparerende verklaarde overzulks den nabeschreven koop te accepteren van zeker perceel dries 
gelegen tot ILL onder Tongerlo groot een half bunder. Palende oost de straat van Olen naar ILL, 
zuid Jan Kempeneirs, west Jan t Seijen erfgenamen en noord Peeter Verbist, om en mits de som 
van 145 guldens courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Joannes Van Hove en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 29          30 juni 1771 
 

Op heden 30 juni compareerden voor mij openbaar notaris Franciscus Baelens en Cornelia 
Verhaegen gehuwden en inwoners van Meeren onder Olen, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege Catharina Van De Weijer weduwe van Adriaen Janssens een 
som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand zekere dries gelegen tot ILL onder Tongerlo groot 
een half bunder. Palende oost de straat van Olen naar ILL, zuid en noord Peeter Verbist en west 
… (leeg). Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Martinus Beismans en 
Marten Bleirinckx als getuigen. 
 
Ontvangen bij den ondergetekende vanwege Franciscus Baelens een som van 100 guldens in 
voldoening van het voorstaande kapitaal met den intrest. Actum 16 juli 1774. Catharina Van De 
Weijer. 
 
Akte N° 30          4 juli 1771 
 

Op heden 4 juli compareerde voor mij openbaar notaris Sieur Petrus Van Montfort en Anna 
Catharina Faes inwoners van Wiekevorst die bekenden ontvangen te hebben vanwege Joannes 
Deckers en Barbara Geerewaerts een som van 400 guldens courant geld. 
 
De comparanten verbonden tot onderhoud der rentheffers hun solidaire personen en goederen, 
roerende en onroerende onder belofte om voor het voorschreven kapitaal met intrest te zullen 
stellen goede en sufficiënte hypotheken. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Wiekevorst, ter 
presentie van Sieur Geerardus Faes en Adriaen Douwen. 
 
Akte N° 31          11 juli 1771 
 

Op heden 11 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Sieur Franciscus Naets oud 68 jaar, 
Joannes Gijsels oud 55 jaar en Sebastiaen De Winter oud 60 jaar respectieve schepenen des 
dorp en Heerlijkheid van Herselt, welke comparanten verklaarden ter rekwest van den heer 
Joannes Van Den Sande als meijer van hetzelfde Herselt zonder enige simulatie of inductie van 
iemand dan eniglijk in faveur van justitie met offer van eed en zijnde waarachtig te wezen dat het 
aan hun onmogelijks is behoorlijk te bedienen hun voorzegde ambt / tot welke behoorlijke 
bediening zij hun nochtans bij eed hebben verbonden / ter oorzaak zij van de gesteltenis der 
gemeente zaken geen de minste kennis konden bekomen en aangezien vele minnelijke 
interpellaties. 
 
Dat als wanneer zij zijn informerende hoeveel contante penningen in de comme zijn berustende 
met hoeveel obligatoire kapitale renten dezelfde gemeente nog is belast, hoeveel penningen nog 
zijn hangende in de achterstallige sloten van rekeningen der gewezen collectors of doen enige 
andere dergelijke ambtshalve van de secretaris verplichte informatie zij als dan telkens voor 
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antwoord hebben ontvangen ‘ al wat ick niet en weet en regardeert Ue niet ‘. Dat de 
dorpsrekeningen degene aldaar ondertussen gedaan worden geschieden zonder prealabele 
kerkgeboden tussen den voornoemde secretaris en de twee à drie schepenen die de grootste 
vrienden zijn van dito secretaris zonder weten van de voorschreven heer rekwirant of enige 
verdere schepenen. 
 
Dat de attestanten bij prealabele informatie verwittigd zijn dat niemand zo der oude als actuele 
schepenen ooit een specificatie van den voornoemde secretaris heeft gezien. Dat dezelfde 
secretaris ondertussen de goedenissen over de verkochte erfgoederen onder de jurisdictie van 
Herselt gelegen is doende buiten dezelfde jurisdictie ten zijne woonhuis binnen Westerlo met één 
à twee schepenen insgelijks van zijn beste vrienden en zeer dikwijls buiten de schepenkamer tot 
Herselt om dezelfde één à twee schepenen te favoriseren en hun attestanten benevens andere 
mede schepenen te defrusteren van hun rechten. 
 
Dat door het doen der goedenissen op een dergelijke voet vele bloedvrienden verkopers worden 
geprivilegieerd van hun recht van naarderschap ter zake dezelfde hunne adresserende in 
schepenenkamer de goedenissen alsdan ondertussen in het geheim zijn gedaan of buiten 
dezelfde kamer als de kopers vrienden zijn van dito secretaris alsdan nog worden gedaan. Dat 
dezelfde secretaris de kerk en de H. Geest rekeningen niet en verstaat te schrijven of op te stellen 
degene van menigte van jaren niet en zijn gedaan, ook niet tegenstaande dezelfde menigmaal 
daartoe door den heer pastoor als hare rekwirent en schepenen minnelijk is aanzocht en 
geïnterpelleerd geweest. 
 
Dat dezelfde secretaris is hebbende een zoon zijnde licentiaat in beide rechten degene de verbale 
akten ter rolle is schrijvende in plaats en in de absentie van den voornoemde secretaris en zelfs in 
zake en processen waarin zijn voornoemde zoon de ene en de andere van partij is dienende. Dat 
den voornoemde secretaris de hoofden der dorps zetboeken aan de collecteurs doet verkondigen 
zonder dat dezelfde door hem of iemand anders zijn ondertekent of na dato worden ondertekent. 
Dat alle en iegelijke gemeente kerk en H. Geest Tafel van enige aan gelegenheden worden 
gedaan en verricht door de voornoemde secretaris en twee à drie schepenen zijn vrienden zonder 
dat den heer rekwirant of attestanten, alsmede ook niet Peeter Verbist hun mede schepen 
daarover enig gezag, pouvoir of authoriteijt zijn hebbende, ja zelfs van dezelfde zaken op ordinaire 
gerecht dagen of comparite dagen niet wordt gesproken of verhandeld om alzo aan hun 
attestanten daarvan geen kennis of part te geven. 
 
Verklarende den eersten attestant bovendien nog dat hij des maandag na Kerstmis laatstleden 
hem had geadresseerd ten woonhuis van de weduwe Martien Saelen als wanneer de goedenisse 
aldaar zeker is geschied ten behoeve van Jan Geudens in zeker huis en verdere edifitien met 
verscheidene gronden van erven daaraan annex zo en gelijk dito Jan Geudens dezelfde had 
geacquireerd bij koop van Jan Baptist Paridaens in presentie van Franciscus Geudens schepen 
en broer van dito Jan Geudens, dat den voorschreven secretaris aan hem attestant alsdan heeft 
gevraagd wie hem aldaar had geroepen, dat den voornoemde Jan Geudens hem alsdan 
repliceerde dat hij hem geroepen had, waarop dito secretaris aan hem attestant heeft gedaan 
zonder dien onaangezien iet(s) van de rechten der goedenisse ontvangen te hebben, gevende de 
respectieve attestanten voor hunne redenen van goede kennis en oprechte wetenschap, al 
hetgeen voorschreven te zijn van hunne eigen ondervindingen, verklarende overzulks bereid te zijn 
altijd des aanzochts zijnde voor alle heren, hoven en wetten te getuigen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westmeerbeek op datum als boven, ter presentie van Peeter 
Mertens en Joannes Franciscus Michiels als getuigen hiertoe aanzocht. Ondertekent: Franciscus 
Naets, Jan Geijsels, Sebastiaen De Winter, Peeter Verbist, Peeter Mertens, Joannes 
Franciscus Michiels. 
 
Akte N° 32          11 juli 1771 
 

Op heden 11 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Van Hout inwoner des dorp en 
Heerlijkheid Herselt oud omtrent 70 jaar, welke comparant ter instantie en rekwest van de heer 
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Joannes Vanden Sande als meijer van hetzelfde Herselt verklaarde zonder enige inductie van 
iemand dan eigenlijk in faveur van justitie met offer van eed te doen des aanzochts zijnde 
waarachtig te wezen dat hij de wethouders van Herselt is gekozen en aangesteld als collecteur 
van de publieke lasten gevallen en verschenen met het jaar 1763 over het kanton genaamd “ den 
heijboeck “ één der vier gesepareerde kantons aldaar en dat over zijn ontvangsten en uitgaven bij 
hem in die kwaliteit gehandplicht tot (op) het uur van heden nog niet en is geschied enige 
rekeningen, bewijs en reliqua en dat hij attestant de ordinaire lasten ten kantoor der Heren Staten 
van Brabant binnen Antwerpen heeft voldaan en betaald alsmede insgelijks de jaarlijkse intresten 
# der renten voor de qoute van hetzelfde kanton, en dat hij de overige penningen nog is ten 
onderen hebbende monterende omtrent de 800 guldens courant geld en verklaarde den attestant 
ten alle tijden bereidwillig te wezen deze zijne attestaties voor alle heren hoven en wetten de 
aanzochts zijnde bij eede toties quoties te zullen herkennen en vernieuwen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westmeerbeek op datum als voorschreven, ter presentie van 
Peeter Mertens en Peeter Verbist als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
====================== 
 

Op heden 11 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Mertens stadhouder van Herselt 
oud omtrent de 32 jaar, welke comparant ter instantie en rekwisitie van de heer Joannes Vande 
Sande als meijer van Herselt verklaarde zonder enige inductie van iemand waarachtig te wezen 
dat de placcaerten en ordonnatien van hare Majesteijt vanwege den heer Limpens als hoofd 
officier van het kwartier van Herentals worden toegezonden aan den secretaris van Herselt, dat 
dezelfde secretaris de voorschreven placcaerten heeft laten publiceren door zijn knecht, zijnde een 
ongekwalificeerde persoon. 
 
Dat den voorschreven secretaris is hebbende een zoon zijnde licentiaat in de beide rechten 
degene de verbale akten ter rolle is beschrijvende in plaats en in de absentie van de voornoemde 
secretaris, zelfs in zaken en processen waarin zijn voornoemde zoon de één en andere van 
partijen is dienende. Dat de voornoemde secretaris de hoofden des dorps boeken, zetboeken over 
de publieke lasten, aan dezelfde collecteurs doet behandigen zonder dat dezelfde door hun of 
iemand anders zijn ondertekent of na datum worden ondertekent. Dat de collecte boeken zowel de 
oude als de nieuwe, ja zelfs degene geschreven en geformeerd van over de 20, 30 en meerdere 
jaren zijn egaal en conform aan elkaar mits den secretaris den enen uit den andere collecteboek 
doet of laat schrijven zonder te doen enige veranderingen van lasten hetzij bij vorm van 
verhuringen, delingen, successies, verkopingen of andere acties der gronden van erven, waardoor 
dezelfde duister zijn gevonden dat niemand der collecteurs de personen met namen en toenamen 
in dezelfde collecteboeken geschreven meer en zijn kennende ter cause dat vele dezelfde, zelfs 
van over 20, 30 en meerdere jaren zijn overleden. 
 
Dat de gemeente daardoor merkelijk wordt gecedeerd mits de jaarlijkse centen uit dien hoofde 
resulterende, belopen omtrent de 600 guldens. Dat de collecteboeken aldaar jaarlijks zijn 
monterende tot de 8 à 9 duizend guldens en dat in geval de namen en toenamen van de actuele 
proprietarissen (eigenaars) van gronden van erven aldaar gelegen in dezelfde collecte boeken 
werden geschreven dat dezelfde boeken alzo licht en klaar zijnde in collecte zouden aangenomen 
worden tegens 2 à 3 guldens procent in plaats van 5 gelijk als nu jaarlijks gegeven moet worden 
aan de collecteurs degene van de regeerders aldaar worden aangesteld en dat enige der zelfde 
alzo aangestelde collecteurs om hun te ontlasten van een dergelijke last dragende ook nog 
omtrent de 100 guldens hebben uitgekeerd en betaald in hun eigen en privé en namen aan 
personen die dezelfde collecteboeken voor hun wilden aannemen en aanvaarden gevende den 
attestant voor reden van wetenschap dat al hetgeen voorschreven is van zijne goede en oprechte 
kennis en wel speciaal dat hij drie collecteboeken van drie bijzondere aangestelde collecteurs in 
collecte voor den ordinaire tantiemen in 5 procent conto heeft aangenomen en bovendien van den 
eerste collecteur genoten de som van 75 guldens, van den tweede 60 guldens en van den derden 
84 guldens. Verklarende den attestant bereidwillig te zijn van deze zijn attestatie om te verschijnen 
voor alle Heeren Hoven en wetten. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westmeerbeek op datum als boven, ter presentie van Jan 
Gijsels en Sebastiaen De Winter als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 34          12 juli 1771 
 

Op heden 12 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Andreas Bruers inwoner van Herselt 
oud 65 jaar borgemeester aldaar en Peeter Rapts oud omtrent de 70 jaar insgelijks inwoner van 
Herselt, welke comparanten ter instantie en rekwest van de heer Joannes Van Den Sande als 
meijer van hetzelfde Herselt zonder inductie van iemand dan enkel in faveur van justitie met offer 
van eed te doen waarachtig te wezen dat de secretaris van Herselt voor de goedenissen der 
gronden van erven onder dezelfde jurisdictie gelegen buiten dezelfde is doende in zijn woonhuis 
binnen Westerlo geassocieerd met een schepen van Herselt bij naam Franciscus Geudens.  
 
Gevende den eerste attestant voor reden van wetenschap dat hij in de maand juni laatstleden ten 
woonhuis des voorschreven secretaris binnen Westerlo is gegoed in zeker perceel land onder de 
jurisdictie van Herselt gelegen bij hem bij koop geacquireerd van de erfgenamen Peeter Bruers en 
Adriaen Bruers en hetzelfde alsdan alzo te hebben gezien en ondervonden, gevende den tweede 
attestant voor reden van wetenschap dat hij insgelijks in de maand van juni laatstleden is gegoed 
in zeker perceel land onder Herselt gelegen hetgeen hij had geacquireerd van Peeter Cop en dat 
insgelijks ten woonhuis des voorschreven secretaris binnen Westerlo en alsdan hetzelfde alzo te 
hebben gezien en ondervonden, en verklarende de respectieve attestanten ten alle tijden bereid te 
zijn hun attestaties voor alle Heeren Hoven en wetten daartoe verzocht te worden deze bij eed te 
zullen herkennen en vernieuwen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westmeerbeek, ter presentie van Henricus Peeters en 
Joannes Vande Leest als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 35          23 juli 1771 
 
Op heden 23 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Juffrouw Joanna Maria Cools begijntje 
op het begijnhof van Turnhout dewelke verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van 
Catharina Van De Weijer weduwe van Adriaen Janssens een obligate rente van 150 guldens en 
degene de comparante heffende is ten laste van Joannes Van De Weijer blijkens akte van 
rentconstitutie voor mij notaris op deze datum gepasseerd kruisende dezelfde rente aan 3 guldens 
10 stuivers procent en alzo jaarlijks en ten behoeve de voorschreven Catharina Van De Weijer 
een som van 5 guldens 5 stuivers. Hier mede comparerende dezelfde koop en cessie en bij deze 
is accepterende en verklarende dezelfde geschied te zijn om en mits een egale som van 150 
guldens courant degene de transportante van de voornoemde acceptante bekende ontvangen te 
hebben. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marcellus Henricus De Bie 
en Joannes Van De Weijer als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen vanwege Joannes Van De Weijer de som van 150 guldens courant in remboursement 
van een egale kapitale rente, deel makende van een rente van 200 guldens kapitaal courant geld. 
Actum binnen Olen deze 15 januari 1772. Ondertekent Jan Douwen. 
 
Akte N° 36          23 juli 1771 
 

Op heden 23 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Van De Weijer 39 gehuwd met 
Beatrix Huijgens inwoners alhier, welke comparant verklaarde schuldig te wezen aan en tot 
behoef van Juffrouw Joanna Maria Cools begijntje op het begijnhof van Turnhout over en ter 
zake van de koopsom van zeker twee percelen land bij akte van transport op heden deze datum 
voor mij notaris gepasseerd naarder geroerd, een som van 200 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor speciale hypotheek zeker perceel zowel land als dries gelegen tot Buel 
onder Olen, groot een bunder genaamd “ de rachters “. Palende oost zeker straatje genaamd het 

 
39 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Henricus Van De Weyer x Beatrix Huygens, nr. 2404, pag. 481. 
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Rachtersstraatje, zuid … (leeg), west Amant Van Hout en noord Sieur Heijlen gewezen 
schoolmeester tot Oevel. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist 
Van Hove en Marcellus Henricus De Bie. 
 
Akte N° 37          23 juli 1771 
 

Op heden 23 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Juffrouw Joanna Maria Cools begijntje 
op het begijnhof van Turnhout welke comparante verklaarde bij deze verkocht te hebben aan 
Joannes Van De Weijer gehuwd met Beatrix Huijgens hiermede comparerende en de 
nabeschreven koop accepterende van zeker een perceel land genaamd “ de dellen “. Palende 
oost de Herstraete, zuid de erfgenamen Adriaen Wouters, west den heer Bosquet en noord Peeter 
De Ceuster. 
 
Item een perceel land ook aldaar gelegen, groot een zille insgelijks genaamd “ de delle “. Palende 
oost Hendrick Neijers, zuid Cornelis Verachtert, west den voorschreven heer Bosquet, en noord 
Peeter De Ceuster, om en mits een som van 200 guldens waarover de koper op heden deze 
datum zal verleiden zekere akte van rentconstitutie in faveur der gemelde Juffrouw verkoopster. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Hove en Marcellus 
Henricus De Bie als getuigen. 
 
Akte N° 38          24 juli 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Van Hove en Lucia De Winter gehuwden aan de 
meestbiedende presenteerden te verkopen hun koren ten velde staande o.a. op “ het cluijts “, in  
“ den honinck “, op “ het eveneblock “, op “ den crop “ en op “ het hoexken “. Totaal 14 kopen. 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Adriaen De Bruijn en 
Hendrick Van Hove als getuigen. 
 
Akte N° 39          24 juli 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus Daems en Ida Gebruers gehuwden publiekelijk 
presenteerden te verkopen aan de meestbiedende hun koren ten velde staande o.a. op “ de 
langel “, in “ de creupelheide “, op “ de achterste creupelheijde “, op “ de meulenheide “, op  
“ het binnenvelt “, op “ de wouwe “ en op “ het suerblock “. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht binnen Olen, ter presentie van Amant Van Hout en Hendrick Van Herck als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 40          25 juli 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop Dimphna Douwen weduwe van Marten Helsen inwoonster van 
Straeteneijnde onder Westerlo, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen een 
kwantiteit koren op het veld staande o.a. op “ de dielkens heijde “, op “ den geerstacker “, op  
“ het boschblok “, op “ het delleken “ bestaande oostwaarts in acht gewenten. Totaal van 17 
kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht op het gehucht Straeteneijnde, ter presentie van 
Peeter Douwen en Peeter Verswijvel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 41          3 augustus 1771 
 

Op heden 3 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Laenen inwoner van 
Olen ter ene en Guilliam Matthijs gehuwd met Elisabeth Van Reusel ter tweede zijde welke 
eerste comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zekere stede met de landen, driessen en hooiwas daaraan annex tot 
Gerhaegen onder Olen zo en gelijk Jan Daems hetzelfde actueel in huur is gebruikende 
behoudens dat den verhuurder tot zijn behoef reserveerde zeker perceel land genaamd “ den 
buijtenman “ groot een derdel alsmede een perceel hooiwas genaamd “ de schuere delle “ groot 
een derdel zonder meer en aan de huurder genoegzaam bekend en mits daarvoor jaarlijks te 
betalen en te leveren te weten voor voorlijf 32 guldens en voor korenpacht 16 veertelen koren. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Laenen en Jan Van Reusel 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 42          5 augustus 1771 
 

Op heden 5 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Anthonis oud schepen 
alhier ter ene en Peeter Renders en Anna Barbara Verlooij gehuwden en inwoners alhier, welke 
eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende van zeker zijn stede met de annex gronden van erven, gestaan en gelegen in “ den 
hoeck “ onder de jurisdictie van Olen, groot te samen de annexe heiden omtrent 9 bunders zo en 
gelijk Marten Cremers en Cornelis Cremers broers hetzelfde actueel in huur zijn gebruikende, 
alles aan de huurders genoegzaam bekend en daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren voor 
voorlijf de som van 50 guldens en voor korenpacht 29 veertelen koren en 3 veertelen boekweit. 
 
De verhuurder reserveerde de helft van ‘ de heere peren ‘ jaarlijks te wassen op zekere’ heeren 
peirenboom ‘ staande in den hof. Dat de huurders zullen mogen slaan alle jaren een half roede rus 
in de zogenaamd “ strick bempt “. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Jan Thoremans en Jan Baptist Janssens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 43         14 augustus 1771 
 

Op heden 14 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Sieur Peeter De Smet gehuwd 
met Dimphna Huijsmans ter ene en Guilliam Peeters 40 gehuwd met Anna Maria Vertommen 
ter tweede zijde, welke eerste comparant verklaarde aan den tweede hier present en de 
nabeschreven huur accepteerde bij deze te verhuren zeker stede brouwerij en verdere annexe 
edifiten gestaan binnen den Cirkel der Plaetse van Olen, genaamd “ den Keijser “ met de landen, 
driessen, beemden en hooiwassen daaraan annex alles aan den huurder genoegzaam bekent mits 
hij alles hetzelfde actueel in huur is gebruikende om en mits daarvoor jaarlijs te betalen en te 
leveren voor voorlijf een som van 87 guldens en voor korenpacht de kwantiteit van 37 veertelen 
koren. 
 
Dat den huerder sonder cortten sal moeten onderhouden allen de wechten ende wanden soo van 
de schuere als van de brouwerije en ten dien eijnde in eijgen priveen naeme doen alle noodige 
materialen ’t sij van nagelen, lattens, vitsel als andere andere … Dat den huerder boven sijne 
actuele gehuerde gronden van erven noch in huere heeft gaeccepteert seeker een parcheel 
driesch groot een half binder salvo justo genaemt “ het bruelken “ sijnde de huer dier in den 
voornoemde voorlijf begrepen. Dat den huerder aen hem is reserevrende twee parchelen heijden 
d’ eene gelegen aen de Oosterwijcksche straete en d’ander omtrent Buel mits betalende de lasten 
daerop uijtgaande. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Anthonus en Guilliam 
Verborght als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 44         6 september 1771 
 

Op heden 6 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Van Olmen en 
Maria Elisabeth Heijlen gehuwden, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege 
Anna Elisabeth Wouters weduwe van wijlen Guilliam Heijlen en alsnu onlangs in tweede 
huwelijk met Adriaen Martinus Deckers, een som van 225 guldens courant geld. 
 
Comparanten verbonden tot onderhoud van hetgeen voorschreven hun personen en goederen met 
belofte van het voorzegde kapitaal en de intresten te zullen stellen goede en sufficiënte 
hypotheken ter waarde van voornoemde kapitaal in dobbel exercerende alles en ten koste der 
rentgelders tot de goedenis en cassatie brief incluis. 
 

 
40 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Guilielmus Peeters x Anna Maria Vertommen, nr. 1823, pag. 370. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sieurs Wilm Meir en Adriaen Van 
Nuten schepenen alhier als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 45         3 september 1771 
 

Op heden 3 september compareerde voor mij openbaar notaris, de heer Martinus Norbertus Van 
Schoubroeck meijer alhier en Joannes Franciscus Peeters als last en procuratie hebbende van 
Anna Elisabeth Verluijten zijn moeder, van welke voorschreven volmacht hij ten vergenoegen 
van de nabeschreven koper beloofde te zullen doen binnen de 14 dagen na deze, welke 
comparant verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Adriaen Franciscus Cluijts 
hier mede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker huis, stal, schuur, hof 
en binnenveld gestaan en gelegen tot Grijen, groot in het geheel 156 roeden. Palende oost 
Hendrick Verbist, zuid en west Hendrick De Busser en noord de straat. 
 
Item zeker een perceel zowel land als weide gelegen in “ de gestelen “ groot een half bunder. 
Palende oost Jan Van EIjnde, zuid Marten Willems, west den aard en noord Anna Verherstraeten. 
Item zeker perceel land genaamd “ den cleijnen langel “ groot een half zille gelegen in “ de 
langels “. Palende oost Joseph Duribreu, zuid de straat, west Jan Cools en noord Elisabeth 
Wouters. Item een perceel land genaamd “ den dierenteijt “ groot 98 roeden, gelegen in “ de 
langels “. Palende oost Peeter Anthonis, zuid de loop, west Joseph Duribreu en noord Cornelis 
Geerewaerts. Item een perceel land genaamd “ de spreeuwen “ groot 150 roeden, gelegen tot 
Doffen. Palende oost Godefridus Cluijts, zuid dezelfde, west Peeter Anthonis en noord de weduwe 
Jan Blampaerts. 
 
Item een perceel land genaamd “ het laneblock “ groot een half bunder, gelegen tot Grijen. 
Palende oost Jan Daems, zuid Adriaen Peeters, west Michiel Willems en noord Jan Cluijts. Item 
een perceel land genaamd “ het molenstraetje “ groot een half zille, gelegen tot Grijen. Palende 
oost zeker straatje, zuid Michiel Kenis, west Michiel Verherstraeten en noord Jan Verlinden of zo 
wie. Item een perceel dries of weide genaamd “ den honinck “ groot 3 zillen. Palende oost Jan De 
Busser erfgenamen, zuid Geert Laenen, west … (leeg) en noord de erfgenamen Jan De Busser. 
Item een perceel heide groot een half bunder gelegen tot Kerckhoven onder Olen. Palende oost 
Adriaen Douwen, zuid en west Peeter Smets en noord Adriaen Bellens, om en mits een som van 
1975 guldens courant geld.  
 
Bovendien hebben de comparanten transportanten alsnog verkocht zeker perceel eussel, groot 
150 roeden gelegen in “ de asbemden “ onder Geel. Palende oost Anna Verherstraeten, zuid 
Hendrick Verbist, west Marten Bleirinckx en noord “ den mosbergh “ om en mits een som van 50 
guldens courant. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Wilm Meir en 
Adriaen Van Nuten. 
 
Akte N° 46         7 september 1771 
 

Op heden 7 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Blomme en Peeter 
Louis Folders, den eerste meester metser en den tweede meester timmerman van stiel te kennen 
gevende hoe dat zij ten verzoek van den heer F. J. Bosquet als intendant van zijne Excellentie 
den heer markies van Westerlo hun op de vierde dezer voorschreven maand hebben begeven 
naar Oosterwijk Houtvenne om aldaar pertinente inspectie en examinatie te nemen en te doen 
over alle nodige reparaties aan het pastoreel huis aldaar en ten ene wege te maken en te formeren 
zeker een model geproportioneerd, egaal en conform aan hetzelfde huis en verklarende hetzelfde 
model alreeds door hun geformeerd en eigenhandig in pede ondertekent te zijn alsmede hetzelfde 
aan den heer rekwirant te zullen overhandigen om zich daarmee te bedienen daar en alzo 
verklarende bovendien dat zij ten tijde van het doen en nemen der gezegde examinatie en 
inspectie over den staat en gesteltenis van het voornoemde pastoreel huis bevonden hebben dat 
daar aan te behoren te geschieden /: om hetzelfde huis te brengen en te stellen in zijn anterieure 
staat: / de navolgende reparaties. 
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Te weten voor eerst dat de opgaande gevel westwaarts getekend bij het gemelde model met de 
letter B:B ter hoogte van tien voeten boven “ den pavij “ gemetst met steen is bevonden zonder 
reparatie, maar dat dezelfde van de verdere hoogte bestaande in 24 voeten van buiten met stro 
toegebonden en van binnen met leem beplakt versleten is en overzulks behoorde vernieuwd te 
worden. Item dat de twee muren van de achterkamer en gang getekend met de letter C:C zijn 
subject bevonden aan reparatie tot vernieuwing der fondamenten. Item dat de gevel van de 
achterkamer getekend met de letter D:D naar den waterput is afzinkende die maar twee en een 
half voeten ligt van dezelfde gevel en overzulks dat dito gevel behoorde uitgenomen en heel 
vernieuwd te worden tot aan den zolder zonder verder. 
 
Item dat de muur tussen de keuken en het washuis getekend met de letter C: B is geheel geplakt 
met leem en versleten en overzulks een hele vernieuwing vereist. Item dat de vier muren van den 
kelder getekend met de letter F:F vereisen vernieuwing aan de fondamenten. Item dat den 
binnenmuur tussen de kelder en” het salet “ getekend met de letter G:G vier voeten boven “ de 
pavij “ gemetst met steen is goed bevonden maar dat de verdere hoogte bestaande in zes voeten 
met leem beplakt is versleten en vernieuwing vereist. Item dat de vloer van de keuken vereist een 
hele vernieuwing mits “ den pavij “ versleten is. Item dat insgelijks den vloer van “ het salet “ vereist 
een hele vernieuwing ter zake “ den pavij “ ook versleten is. Item dat al de muren van het geheel 
huis vereisen bezet te worden ter zake dat het bezet van de muren zijn afgevallen. 
 
Item dat onder zes deuren de houten dorpels versleten zijn en nieuwe in de plaats behoorden 
gemaakt en gesteld te worden alsmede nieuwe stukken aan “ de deurcossijnen “. Item dat tot de 
voorschreven reparaties nodig worden bevonden 150 zakken kalk. Item dat de zolder van den 
kelder versleten is en een hele vernieuwing vereist alsmede ook de zolderribben boven dezelfde 
kelder gelegen. Item dat insgelijks den zolder boven de achterkamer versleten is en vernieuwing 
vereist alsmede dat er nog vier zolderribben boven de actuele tot versterking bevonden worden 
nodig te zijn mitsgaders dat onder dezelfde zolder ook nodig bevonden wordt een balk van 25 
voeten lang insgelijks tot versterking en bovendien alsnog zeker ‘ een scheir gebont ‘ op dezelfde 
balk. Item dat er op de zolder boven ” het salet “en keuken nodig bevonden worden “ drij scheir 
gebonten “ tot versterking van “ de cap “ als dak. 
 
Item dat er veertig nieuwe “ keupers “ bevonden worden nodig te zijn tot versterking van “ de cap “ 
van het geheel huis. Item dat het strooien dak van hetzelfde huis geheel versleten is en om 
hetzelfde te dekken nodig worden bevonden 5000 pannen, gemerkt hetzelfde actueel civielder met 
pannen als met stro kan worden gedekt ter zake van de actuele “ dierte “ van het stro. Item dat er 
al volgende nodig worden bevonden zestien bussels panlatten. Item dat er tot reparatie van het 
geheel huis nodig worden bevonden 110 pond nagels. Item en tot slot dat de goten van “ het 
cruijsdak “ nodig wordt bevonden 500 pond lood. 
 
Verklarende de respectieve comparanten na prealabele deliberatie dat al de kosten te gereizen 
over het doen van al de gemelde reparaties volgens hun best goeddunken, kennis en verstand 
zullen komen te monteren ter som van 1614 guldens courant geld “ salvo justo “ en dat dien 
onaangezien al de plaatsen van hetzelfde huis nog “ ramatieq “ zullen zijn en blijven eveneens 
gelijk zij actueel zijn mits zulks door de gemelde reparaties niet te remediëren en is ende niet 
geremedieerd kan worden ten zij dezelfde plaatsen met steengruis of zavel anderhalve voet 
opgehoogd werden hetgeen gevoeglijk zou kunnen geschieden, maar indien gevalle zouden de 
verdiepingen der zelfde plaatsen degene nu maar hoog zijn 9 voeten en 3 duim daardoor al te zeer 
verlaagd worden ten ware de zolderingen, vensters, deuren, balken, schouwen etc. insgelijks 
werden verhoogd en dat zulks niet kan geschieden zonder meerdere en verdere kosten. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Westerlo op datum als voorschreven ter presentie van Jan 
Baptist Vermeijen en Jan Franciscus Nauwelaerts. Peeter Louis Folders verklaarde niet te 
kunnen schrijven. 
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Akte N° 47         10 september 1771 
 

Op heden 10 september compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Janssens gehuwd 
met Joanna Catharina Boeckx inwoners van Bruggeneijnde resort van Heijst, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben vanwege de regenten der H. Geest Tafel van Hulshout een som 
van 300 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker perceel land, groot een bunder 
gelegen tot Bruggeneijnde met het huis daarop staande. Palende oost zijn eigendom, zuid S’heere 
straete van Hulshout naar Bruggeneijnde plijn, west Peeter De Backer en noord den voorschreven 
Peeter De Backer en Gregorius Folders. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter 
presentie van Diel Van Put en Jan Verbist. 
 
Akte N° 48         16 september 1771 
 

Op heden 16 september compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Damasus Daems als 
gelaste van Anna Boeckx weduwe van Joannes Heijlen zijn schoonmoeder ter ene en Adriaen 
Bellens inwoner van Noorderwijk ter tweede zijde, welke eerste comparant verklaarde aan de 
tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de landen, 
beemden en weiden daaraan annex gestaan en gelegen tot “ lancomme “ onder Noorderwijk te 
weten zo en gelijk de voorschreven eerste comparants schoonmoeder hetzelfde in labeur is 
hebbende en aan haar competeerde, zijnde groot 9 bunders en mits daarvoor jaarlijks te betalen 
en te leveren een som van 80 guldens courant geld en 50 pon boter en voor korenpacht de 
kwantiteit van 40 veertelen.  
 
Volgen verder de huurvoorwaarden o.a. dat den pachter te half maart eerstkomende nog zal 
aanvaarden een perceel dries groot een half zille op “ den cleijnen heijbruel “ en alsnog een 
perceel dries genaamd “ de dieprijt “ groot ander halve zille. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sebastiaen Van Hove en Marten 
Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 49          17 oktober 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptist Verachtert publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen het nabeschreven perceel dries. Koop zeker een 
perceel weide groot 180 roeden genaamd “ het heijblock “ gelegen tot Kerckhoven onder Olen. 
Palende oost de erfgenamen Jan Verboven, zuid Franciscus Vermeerbergen, west Anthoon 
Helsen en noord Wilm Meir. 
 
Hendrick Vertommen aanvaarde op 17 oktober den handslag van deze koop voor de som van 
475 guldens en stelde daarop nog 40 hoogen. Dezelfde dag stelde Hendrick Ooms nog 4 hoogen 
bij op deze koop en is hij daarmee na de kaarsbranding op 21 november koper gebleven. 
 
Akte N° 50          23 oktober 1771 
 

Op heden 23 oktober compareerden voor mij openbaar notaris, Guilliam Vermeerbergen en 
Dimphna Van Den Brande gehuwden en inwoners van Soerle Parwijs, welke comparanten 
bekenden ontvangen te hebben vanwege de regenten der kerk van Hulshout een som van 250 
guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze kapitale rente voor speciale hypotheek, zeker huis, hof en 
binnenveld ap- en dependentiën van dien, groot 100 roeden gestaan en gelegen tot Soerle 
Parwijs. Palende oost Guilliam Van Hout, zuid dezelfde, west Jan Baptist Van Morckhoven en 
noord Peeter Verhoeven of de straat. Item zeker perceel land genaamd “ de leege meir “ groot 
150 roeden insgelijks tot Soerle Parwijs gelegen. Palende oost Franciscus Verherstraeten, zuid 
Cornelis Verberck, west Guilliam Van Echelpoel en noord Joannes Verherstraeten. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van de Joannes Franciscus Van Den 
Bruel en Joannes Josephus Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 51          9 november 1771 
 

Op heden 9 november compareerden voor mij openbaar notaris, Hendrick De Backer en Anna 
Maria Soeten inwoners van alhier, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege 
Marten Bleirinckx, Jan Baptist Van Nuten en Joannes Groenen als collecteurs der fundatie van 
de kapel van Meeren een som van 150 guldens wisselgeld. 
 
Comparanten stelden voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker een perceel land genaamd  
“ het hooglicht “ gelegen omtrent de Plaetse alhier. Palende oost Peeter De Smet, zuid de 
erfgenamen Jan Verboven, west de ILschestraat en Franciscus Meir noord de erfgenamen van 
Hendrick Heijst en Jan Verboven. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Adriaen Baeten en Marten Van De Weijer als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 52         21 november 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop Martinus Lemmens burger der stad Antwerpen en meester 
bakker van stiel zo in eigen naam als uit kracht van zekere procuratie onder signature op datum 
van 17 november 1771 op hem verleden bij zijn zuster Anna Catharina Lemmens jong bejaarde 
dochter. Item Joannes Mertens weduwnaar van wijlen Anna Catharina Lemmens bij dewelke hij 
heeft verwekt drie kinderen waarvan één voor en twee na de dood van hun moeder zijn gestorven 
en uit dien hoofde mede erfgenaam in de nabeschreven erfgoederen. Die van toenaam Lemmens 
wettige kinderen en presentanten van wijlen Jan Lemmens en alzo voor een vierde deel 
erfgenamen van de nalatentheid der erfgoederen van wijlen Maria Lemmens.  
 
Item Adriaen Van Dingenen, Cornelis Verachtert gehuwd hebbende Anna Theresia Van 
Dingenen en zich daarvoor sterk makende Martinus Segers gehuwd hebbende Maria Catharina 
Van Dingenen. Peeter Heijlen als weduwnaar van Elisabeth Van Dingenen. Den voorschreven 
Adriaen Van Dingenen alsnog voor en in de naam van Jan Baptist Van Dingenen zijn broer en 
Martinus Meremans burger der stad Herentals als weduwnaar van Anna Maghdalena Van 
Dingenen bij dewelke hij heeft verwekt drie kinderen nog minderjarig zijnde. Die van toenaam Van 
Dingenen wettige kinderen en representanten van Anna Lemmens en uit hoofde erfgenamen 
testamentair voor een vierde part. 
 
Item Jan Franciscus Thijs gehuwd hebbende Elisabeth Vranckx achtergelaten weduwe van 
wijlen Hendrick Lemmens bij dewelke hij vier kinderen verwekt heeft waarvan er één is overleden 
na de dood van haar voorzegde eerste man en uit hoofde mede erfgenaam in de nabeschreven 
goederen der voorschreven Jan Franciscus Thijs zich sterk makende zo voor zijn voorschreven 
huisvrouw benevens Christiaen Goijvaerts en Anna Lemmens gehuwden en voorschreven 
Henricksdochter voor Jacobus Broers als testamentaire erfgenaam van Maria Elisabeth 
Lemmens zijn huisvrouw die insgelijks was dochter des voorschreven Hendrick Lemmens. Ze 
maken zich ook sterk voor Isabella Lemmens die alreeds tien jaar uitlandig is geweest zonder dat 
men weet of dezelfde levendig of dood is of waar zij is verbleven. En mits de nabeschreven 
erfgoederen ondeelbaar zijn tussen zovele erfgenamen gelijk ten deze, zo beloofde hij de 
penningen voor het part en deel der zelfde uitlandige van de nabeschreven goederen bij verkoop 
te proveniëren en te zullen laten ter dispositie en discretie van de wethouders des graafschap van 
Olen alwaar de erfgoederen zijn gelegen. 
 
De notaris J. B. Soeten speciaal gelast bij onherroepelijke procuratie op 10 november gepasseerd 
voor de notaris R. Van Langendonck binnen de stad Leuven residerende en op hem verleden zo 
bij Jacobus Van Den Panhuijse en Anna Catharina Geerewaerts gehuwden als bij Joannes 
Van Der Heijden ingezetene van Oosterhem onder Herent als wettelijke voogd der 4 minderjarige 
kinderen achtergelaten bij wijlen Joannes Van Langendonck daar moeder af was Maria 
Catharina Geerewaerts met procuratie aan hem verleden bij de heren schepenen der hoofdstad 
Leuven gevolgd op zijn rekwest op datum van 7 november, ondertekent J. F. Roose secretaris en 



Notariaat Joannes Baptista Soeten 1758-1772  Pagina | 244 

de voorschreven Anna Catharina Geerewaerts benevens de laatst gemelde wezen als 
descendenten van Elisabeth Lemmens en uit dien hoofde erfgenamen voor het resterende vierde 
part …. presenteerden te verkopen de nabeschreven erfgoederen. Volgen de 
verkoopsvoorwaarden. 
 
Eerste koop zeker huis en schuur, hof en binnenveld gestaan en gelegen tot Doffen onder Olen, 
groot een half bunder. Palende oost de erfgenamen A. Heijlen, zuid Jan Baptist Wuijts, west 
s’Heerenstraet en noord Sieur Cnaps ... leengoed van zijne Excellentie den heer markies van 
Westerlo. Op 21 november aanvaarde Marten Van De Weijer voorstaande koop voor de som van 
330 guldens en stelde daarop nog 15 hoogen en stelde dezelfde dag nog 5 hoogen bij. Dezelfde 
dag stelde Joannes Bellens 5 hoogen bij alsook Marten Van De Weijer nog een hooge. Op 24 
november stelde hij vier hoogen bij en is hij koper gebleven na de kaarsbranding op 12 december 
1771. 
 
Tweede koop een perceel land genaamd “ het goot celen martens “ gelegen tot Doffen, groot 300 
roeden. Palende oost Elisabeth Peeters en “ het cleijn celen mertens “, zuid Cerstiaen Lijsen, 
west Amant Haverheij en noord de straat. Adriaen Heijlen aanvaarde den handslag van deze 
koop voor de som van 450 guldens en stelde daarop 20 hoogen. Op 22 november stelde Juffrouw 
Anna Catharina Verluijten jong bejaarde dochter nog 5 hoogen bij op deze koop, Adriaen 
Heijlen nogmaals 5 hoogen. Op 12 december verhoogde Juffrouw Joanna Catharina Bellens 
weduwe wijlen Sieur Joannes Verluijten deze koop met 5 hoogen en is zij na de kaarsbranding 
op 12 december koopster gebleven. 
 
Derde koop, een perceel land genaamd “ het cleijn celen mertens “ gelegen als voor. Palende 
oost en zuid de straat, west de erfgenamen Elisabeth Peeters en noord het voorstaande perceel. 
Op 21 november aanvaarde Peeter Willems den handslag van deze koop voor de som van 175 
guldens en stelde daarop 10 hoogen. Op 22 november stelde Adriaen Franciscus Cluijts op 
deze koop 10 hoogen bij en is hij na de kaarsbranding op 12 december koper gebleven. 
 
Vierde koop, een perceel dries groot een half bunder gelegen in “ den honinck “. Palende oost 
zeker straatje, zuid en west Jan Lauwreijs en noord ook een straatje. Peeter Lemmens aanvaarde 
op 21 november den handslag van deze koop voor de som van 265 guldens en stelde daarop 8 
hoogen. Op 6 december verhoogde Matheus Verbist deze koop met 4 hoogen, Peeter Lemmens 
stelde nog 6 hoogen bij en Matheus Verbist nog 2 hoogen. Peeter Lemmens stelde op 12 
december nog 2 hoogen en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Vijfde koop, een perceel land genaamd “ de spreeuwen “ groot een zille. Palende oost en zuid 
Josephus Duribreu, west de erfgenamen Peeter D’ Joos en noord Godefridus Cluijts. Adriaen 
Wouters ontving den handslag van deze koop op 21 november voor de som van 120 guldens en 
stelde daarop nog 4 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 12 december koper gebleven. 
 
Zesde koop een perceel dries genaamd “ het delke “ groot 250 roeden. Palende oost Jan Van 
Gansen, zuid Catharina Bellens, west de begijn Verluijten en noord Josephus Duribreu. Joannes 
Daems ontving den handslag van deze koop op 21 november voor de som van 250 guldens en 
stelde daarop nog 20 hoogen. Jan Laenen was getuige. Peeter Smets stelde op 24 november 10 
hoogen bij en op 11 december nog 3 hoogen. Op 12 december verhoogde Joannes Daems deze 
koop met één hooge en Peeter Smets nog 2 hoogen is hij daarmee koper gebleven na de 
kaarsbranding op 12 december. Deze koopsom werd voldaan op 19 december 1771. 
 
Zevende koop, een perceel land genaamd “ het claes bloedten “ groot 200 roeden. Palende oost 
de baan naar Herentals, zuid Merten Bellens, west Machiel Van Herstraete en noord Merten 
Bellens. Adriaen Bellens aanvaarde den handslag op 21 november voor de som van 196 guldens 
en stelde daarop nog 6 hoogen en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Achtste koop een perceel land met een heiken, groot 150 roeden genaamd “ den ketelaer “. 
Palende oost de Gresestraat, zuid en west de herbaan en noord Jan Verbist. Joannes Verlinden 
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ontving den handslag van deze koop voor de som van 190 guldens en stelde daarop nog 9 hoogen 
en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Negende koop een perceel beemdgelegen aan “ den boerendans “ onder Olen, groot een half 
bunder. Palende oost de erfgenamen Peeter Van Bijlen, zuid Adriaen Helsen, west Adrianus 
Lemmens en noord Geeraert Van Der Veken. Marten Cremers ontving den handslag van deze 
koop voor de som van 361 guldens en stelde daarop nog 20 hoogen. Dezelfde dag verhoogde 
Peeter Verboven deze koop met 2 hoogen. De eerste koper stelde nog 10 hoogen bij. Tijdens de 
kaarsbranding op 12 december stelde Marten Van De Weijer nog 2 hoogen bij en Marten 
Cremers alsnog 2 en is hij koper gebleven. 
 
Tiende koop, een perceel hooiwas gelegen op “ den mommaert “, genaamd “ den oosterdonck “ 
groot 125 roeden. Palende oost Jan Van Hoeve, zuid dezelfde, west Adriaen Vekemans en noord 
dezelfde. Peeter Willems ontving hiervan den handslag voor de som van 61 guldens en stelde 
daarop 3 verdieren. Joannes Laenen oud schepen dewelke den voorstaande koopsom verhoogde 
met 2 hoogen. Tijdens de kaarsbranding stelde Peeter Willems nog 2 hoogen bij en den 
voorzegde Jan Laenen alsnog 2 hoogen en is dito Laenen met den uitgang der kaars koper 
gebleven zonder verdere verhoging. De koopsom van voorstaande 10de koop is voldaan. 
 
Elfde koop, een perceel hooiwas, groot een half derdel gelegen op “ den mommaert “ onder Olen. 
Palende oost Josephus Duribreu, zuid Josephus Lemmens, west dezelfde en noord de Nethe. 
Geeraert Mertens ontving den handslag van deze koop voor de som van 60 guldens en stelde 
daarop nog 5 hoogen. Peeter Willems verhoogde de koopsom met drie hoogen. Geeraert 
Mertens stelde 2 hoogen bij en Petrus Martinus Soeten stelde op 1 december nog 4 hoogen bij. 
Tijdens de kaarsbranding stelde Peeter Willems nog een hooge bij en is hij koper geworden. 
 
Twaalfde koop, een perceel hooiwas gelegen in “ het larums broeck “ onder Geel groot 33 
roeden. Palende oost Elisabeth Verstappen, zuid den heer Van Beijlen, west dezelfde heer Van 
Beijlen en noord de erfgenamen Henderick Laureijs. Joannes Laenen ontving den handslag van 
deze koop voor de som van 156 guldens en stelde daarop nog 6 hoogen. Op 12 december 
verhoogde Adriaen Van Dingenen de koopsom met 10 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 
12 december koper gebleven. 
 
Dertiende koop, een perceel weide genaamd “ den grooten demer “ groot 250 roeden. Palende 
oost de erfgenamen Peeter Bellens, zuid Peeter De Bie, west Jan Cluijts en noord Merten Caers. 
Joannes Daems ontving den handslag van deze koop voor de som van 300 guldens en stelde 
daarop nog 15 hoogen en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. de koopsom voldaan op 19 
december 1771. 
 
Veertiende koop, een perceel heide gelegen in “ de ganse coij heijde “ onder Olen, groot 110 
roeden. Palende oost Peeter Verboven, zuid Jan Van Gansen, west … (leeg) en noord het 
straatje. Peeter Smets ontving den handslag van deze koop voor de som van 7 guldens en stelde 
daarop 2 hoogen, dezelfde dag verhoogde Norbertus Oniaerts deze koopsom met 1 hooge en is 
hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Vijftiende koop een perceel quebbe op “ den kiwit ” in “ het larums broeck “ onder Geel, groot 12 
roeden. Palende oost “ den deijck “ zuid Marten Bellens, west Jan Van Roosbroeck en noord 
Cornelis Geerewaerts. Cornelis Geerewaerts ontving den handslag van deze koop voor de som 
van 4 guldens en 5 stuivers en stelde daar 1 hooge op. Tijdens de kaarsbranding stelde Marten 
Van De Weijer nog een hooge bij en Cornelis Geerewaerts in twee reizen nog 2 hoogen, Marten 
Van De Weijer ook in twee reizen 2 hoogen en is hij koper gebleven. 
 
Zestiende en laatste koop, een perceel land gelegen aan “ den doffenschen heijcant “ groot 25 
roeden ten deze met “ den geerhoeck “. Palende oost de erfgenamen …, zuid Jan Moelenberghs, 
west Peeter Van Bijlen en noord de kerk van Olen. Joannes Molenberghs ontving den handslag 
van deze koop voor de som van 50 guldens en stelde daarop nog 2 hoogen en is hij na de 
kaarsbranding koper gebleven. 
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De ondergetekende erfgenamen van Maria Lemmens verklaarden de voorstaande verkoop van 
zestien differente percelen bij deze in alle punten en clausules en condities te lauderen. Actum 
deze 21 november 1771. Volgen nog verscheidene ontvangstbewijzen van betalingen. 
 
Akte N° 53         26 november 1771 
 

Op 26 november compareerden voor mij openbaar notaris, de heer J. F. Verlooij secretaris van 
Oosterwijk Houtvenne ter ene en den heer Bosquet als rentmeester van zijne Excellentie ter 
tweede, welke eerste comparant verklaarde in vorm van mangeling van huis op huis en van erf op 
erf te transporteren aan en ten behoeve van zijne Excellentie zeker welgelegen huis met de 
annexe kamers, stal, schuur, hof ap- en dependentiën van dien zo en gelijk den eerste comparant 
het actueel bewoonde en gebruikende is, gestaan en gelegen tot Oosterwijk Houtvenne omtrent de 
kerk met alsnog zeker washuis gestaan aan de ene zijde van dezelfde hof groot te samen 70 
roeden. Palende oost de straat, zuid Franciscus Van Dijck, west zijn eigendom en noord Michiel 
Tubbeckx. 
 
Waarvan den tweede comparant hetzelfde op aggregatie van zijn voornoemde heer principaal te 
accepteren in tegendeel volgens aggregatie als voor aan den eerste comparant te transporteren 
zeker huis met de annex kamers, hof en verdere ap- en dependentiën van dien zo hetzelfde in 
gebruik is bij den heer pastoor aldaar genaamd “ de pastorije “ en ook effectief gestaan en 
gelegen in den Cirkel der Plaetse van hetzelfde Oosterwijk Houtvenne, groot te samen 50 roeden. 
Palende oost Catharina Pauwels, zuid S’ Heerstraete, west de erfgenamen Jan Luijten en noord 
dezelfde Catharina Pauwels en verklaarde de tweede comparant ingeval van aggregatie zogezegd 
is aan den eerste comparant bovendien uit te zullen keren en te betalen een som van 500 guldens 
courant geld eens zo saen als het huis van den eersten comparant door ingenieurs sive experte 
mannen hun des verstande zal utiel sussisant en bekwaam geoordeeld en bevonden worden tot 
een pastoreel huis in den verstande nochtans dat voor dezelfde betaling zal moeten procederen de 
aggregatie van haere majesteijts Souvereine Raede van Brabant akte van autorisatie of octrooi. 
Volgen verdere voorwaarden voor deze mangeling. 
 
Dat den eersten comparant onmiddellijk na deze datum hetzelfde huis moet verlaten en 
plaatsmaken voor den eerwaarde heer pastoor aldaar mits deze pastoor ook dadelijk zal moeten 
plaats maken voor den eerste comparant. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijk Houtvenne op datum als boven, ter presentie van 
Cornelis Govaerts en Josephus Peeters als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 54         28 november 1771 
 

Op heden 28 november compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Peeters inwoner van 
Morckhoven ter ene en Peeter Heijlen ook inwoner van aldaar ter tweede, welke eerste 
comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van 
zeker zijn stede met de landen, beemden en weiden daaraan annex, groot te samen 8 à 9 bunders 
zo en gelijk den verhuurder het actueel in gebruik heeft en daarvoor jaarlijks te betalen en te 
leveren te weten voor voorlijf een som van 90 guldens courant geld en voor korenpacht de 
kwantiteit van 48 veertelen koren. 
 
Volgen verdere huurvoorwaarden o.a. dat den huurder ter expiratie van de verhuurder moet ledig 
laten liggen zeker perceel land genaamd “ den cleijnen mispelaer “, item een perceel land 
genaamd “ het coestuck “ alsmede alsnog een zille op “ den haelaert “. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Sieur Guilliam Verachtert en Hendrick Ooms als 
getuigen. 
 
Akte N° 55          4 december 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop de weduwe en erfgenamen van Jacobus Lauwers publiekelijk 
aan de meestbiedende presenteerden te verkopen hun meubilaire effecten zo bestiale als andere. 
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Peeter Helsen van Oosterwijk kocht een koe voor 31 guldens en 15 stuivers borg Franciscus Van 
Reusel ook van Oosterwijk. Hendrick Van Herck van ILL kocht een koe voor 22 gulden en 10 
stuivers borg Hendrick van Eijnde van Oevel, betaald op 11 augustus 1772. Aldus gedaan en 
publiekelijk verkocht binnen Tongerlo deze 4 december ter presentie van Erasmus Schoofs en 
Adriaen Appels en meer anderen als getuigen. 
 
Inliggende akte: 
Extract uit zekere conditie van datum 4 december 1771 gepasseerd voor de notaris Soeten 
volgens dewelke de weduwe en erfgenamen Jacobus Lauwers verkocht hebben de meubilaire 
effecten ten sterfhuis bevonden waarin de onbetaalde koopsommen zijn als volgt. Opsomming van 
onbetaalde goederen o.a. van Hendrick Van Eijnde van Oevel, Peeter Helsen van Oosterwijk. 
 
Akte N° 56          5 december 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop Marten Cremers en Cornelis Cremers broers en ingezetenen 
van Doffen onder Olen publiekelijk presenteerden te verkopen aan de meestbiedende een groot 
deel van hun meubilaire effecten, bestiale en andere. Volgt de boedelbeschrijving. 
 
Aangaande het vee: Michiel Janssens koopt voor 37 guldens een koe borg Peeter Heijlen van 
Bijlen, Franciscus Kempeneirs van Noorderwijk koopt een koe voor 28 gulden borg Guilliam Peeter 
Keijser, Adriaen Coolkens van Boekel koopt voor 29 guldens en 5 stuivers een koe borg 
Franciscus Vermeerbergen, Amant Daems van Noorderwijk (koopt een koe) voor 36 guldens en 5 
stuivers borg Adriaen Wouters van Grijen of de Vierhuizen. Jan Baptist Cuijpers koopt voor 34 
guldens een koe, Sieur Schmidts koopt een vaars voor 28 guldens en 10 stuivers, Franciscus 
Vermeerbergen koopt een kalf voor 8 guldens en 10 stuiver borg Adriaen Coolkens die ook een 
kalf koopt voor 9 guldens en 10 stuivers borg Franciscus Vermeerbergen, Peeter Marien koopt 
voor 7 guldens ook een kalf borg Franciscus Vermeerbergen en Adrien Van Goubergen koopt het 
paard voor 8 (80?) guldens 10 stuivers borg Peeter Anthonis. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen ter presentie van Adriaen Heijlen en Hendrick 
Pauwels en meer andere getuigen. 
 
Akte N° 57         10 december 1771 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Dilkens en Maria Van Bijlen gehuwden en 
inwoners van Olen, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen een groot deel 
van hun meubilaire goederen zo bestiale als andere. 
 
Aangaande het vee: Franciscus Leijsen van Herentals koopt voor 37 guldens en 10 stuivers een 
koe borg Jan Verbist van Grese. Geert De Beuker koopt voor 36 guldens een koe borg Jan 
Lauwen van Herentals. Jan Baptist Cuijpers van Noorderwijk koopt voor 34 guldens en 5 stuivers 
een koe borg Franciscus Dendkens van Heusewijck. Jan Lauwen van Herentals koopt een rund 
voor 22 guldens borg Jan Baptist Cuijpers van Noorderwijk. Franciscus Janssens van Herentals 
koopt een rund voor 17 guldens. Peeter Verbist koopt voor 7 guldens en 5 stuivers een kalf borg 
Peeter Verbist van Olen aan de Plaetse. Het paard bleef onverkocht. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Erasmus Schoofs en Guilliam 
Geerts als getuigen hiertoe aanzocht. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 58         18 december 1771 
 

Voorwaarden en condities waarop de erfgenamen van Maria Lemmens publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerden te verkopen het nabeschreven schaarhout, enige fruitbomen en 
struiken. 
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Eerste koopt 7 fruitboomkens ingemijnd bij Sieur Schmitz. Verder o.a. schaarhout op “ het leen “, 
op “ de ketelaer “, in “ den honinck “, op “ het claesbloeten “, op “ het delleken “ en op “ de 
spreeuwen “. Totaal 11 kopen. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Guilliam Peeters en Guilliam 
Schuermans als getuigen. 
 
De ondergetekende verklaarden bij deze bij donatie inter vivos en met warme hand om redenen 
hun moverende te geven en te transporteren hun deel in het huis en erven actueel bewoond 
wordende bij Marten Van De Weijer, gestaan en gelegen tot Doffen aan en ten behoeve van den 
heer secretaris Soeten des bij deze accepterende en verklaarden insgelijks hun deel van het 
koren voorlijf van dit en van het toekomende jaar mitsgaders hun deel in het verkocht schaarhout, 
bomen en struiken in deze conditie van verkoop naarder geroerd ontvangen te hebben van de 
voorzegde secretaris deze 20 december 1771. Elisabeth Boeckx en Jan Franciscus Leijs 
 
Akte N° 59         21 december 1771 
 

Op heden 21 december compareerden voor mij openbaar notaris, Adriaen Franciscus Cluijts 41 
en Theresia Verboven gehuwden en inwoners van Olen, welke comparanten bekenden 
ontvangen te hebben vanwege Catharina Cluijts weduwe van Michiel Willems een som van 300 
guldens courant geld. 
 
Ze stelden tot speciale hypotheek zeker een perceel land genaamd “ het cleijn celemertens “ 
groot een derdel gelegen tot Doffen onder Olen. Palende oost en zuid de straat, west Jan Van 
Gansen en noord de weduwe Jan Verluijten. Item zeker een perceel land genaamd “ de lange 
schomme “ gelegen tot Schaetsbergen, groot anderhalve zille. Palende oost de erfgenamen 
Michiel Willems, zuid Adriaen Douwen, west het nonnenklooster en noord de Santstraete. Item een 
perceel land genaamd “ den dierentijdt “ groot anderhalve zille, gelegen in “ de langels “. 
Palende oost Jan Smets, zuid zeker straatje, west Elisabeth Doos en noord Elisabeth Wouters. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Vervoort en Marten Van De 
Weijer als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
41 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Adriaen Franciscus Cluyts x Theresia Verboven, nr. 443, pag. 90. 
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Akte N° 1          16 januari 1772 
 

Op heden 16 januari compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Mols en Maria Catharina 
Douwen gehuwden en ingezetenen van alhier, welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben uit handen vanwege Catharina Van De Weijer weduwe van Adriaen Janssens een som 
van 150 guldens. 
 
Comparanten stelde voor speciale hypotheek, zeker huis en hof gronden en toebehoren groot 
omtrent de 20 roeden, gestaan en gelegen in den Cirkel der Plaetse van Oolen. Palende oost de 
gemeente van Olen, zuid Hendrick Ooms, west Peeter De Smedt en noord de Plaetse. Aldus 
gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Maten Boonaerts en Guilliam Schuermans 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij de ondergetekende vanwege Joannes Mols en Maria Catharina Douwen 
gehuwden de som van 50 guldens courant geld in vermindering van 150 guldens op het 
voorstaande kapitaal maar er blijft 100 guldens en den intrest jaarlijks drie gulden en tien stuivers. 
Actum Olen, 20 november 1777. J. B. Hanegreefs. De resterende 100 guldens werden betaald op 
9 februari 1783. 
 
Akte N° 2          18 januari 1772 
 
Op heden 18 januari compareerden voor mij openbaar notaris, Joannes Stijnen gehuwd met 
Elisabeth Wouters inwoners alhier, welke comparant bekende verkocht te hebben aan en ten 
behoeve van Adriaen Franciscus Cluijts hier mede comparerende en de nabeschreven koop 
accepterende van zeker een perceel land gelegen in “ de langels “ alhier, groot een half bunder. 
Palende oost Marten Daems, zuid zeker straatje, west Joannes Verlinden en noord Amandus Van 
Hout en dat om en mits een som van 105 guldens courant geld te betalen binnen de maand na 
den dag der goedenis. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist 
Verheijen en Gommarus Adrianus De Kepper als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 3          3 februari 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Dilkens 42 en Maria Van Bijlen gehuwden 
en ingezetenen van Olen, publiekelijk presenteerde n te verkopen een groot deel van hun 
overgebleven meubilaire effecten. Volgt een lijst van haafgoederen met vermelding van de koper 
en zijn onkosten. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Peeter Van 
Linden en Hendrick Baeten als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 4          18 februari 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Verboven en Elisabeth Verwimp gehuwden en 
inwoners van Gerhaegen onder Olen publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te 
verkopen een groot deel van hun meubilaire effecten zo bestiale als andere. Volgt een lijst met 
haafgoederen en de vermelding van de kopers met hun onkosten. 
 
Aangaande het vee: Andries Cools van Noorderwijk kocht een koe voor 47 guldens borg Anthoon 
Cools van Oevel. Peeter Van Dijck van Herentals kocht een koe voor 39 guldens en 15 stuivers. 
Hendrick De Backer van Olen kocht er voor 41 guldens en 10 stuivers een koe borg Marten 

 
42 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Baptista Dieltiens x Maria Cath. Van Bijlen, nr. 804, pag 164. 

Not. 6053: 1772 – 1773 
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Bleirinckx schepen, Joseph Cools van Herentals kocht een koe voor 28 guldens Martinus 
Beismans van Olen stond borg. Jan Bertels van Larum kocht een vaars voor 24 guldens en 10 
stuivers Hendrick De Busser uit den Sint Sebastiaen stond borg. Amant Bertels van Larum kocht 
een rund voor 10 guldens borg Jan Daems van Gerhaegen. 
 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen ter presentie van Guilliam Schuermans en Wilm 
Huijsmans als getuigen hiertoe aanzocht. De gehele conditie bedraagt 377 guldens 2 stuivers 2 
oorden. Volgen nog meerdere ontvangstbewijzen. 
 
Bijgeschreven onderaan de folio: losse memo van de notaris J. B. Soeten. 
Jan Baptist Mertens verkooper. Jan Baptist Somers naar Mechelen … seker koe met swaerte en 
witte placken, donderdag acht daegen 
 
Akte N° 5          25 februari 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Juffrouw Joanna Maria Cools begijn op het begijnhof tot 
Turnhout publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen het nabeschreven 
schaarhout. Volgen de verkoopsvoorwaarden o.a. op den kant in “ het binnenveld “, op “ het 
heijken “, in “ het cleijn weijken “, in “ den grooten bempt “, op “ den molleman “, op “ ’t 
venneken “, op “ het capmes “, op “ het meulenblock “ en op “ de hoogheijde “. Totaal 12 
kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Tongerlo ter presentie van Peeter Smets en 
Peeter Nuijens als getuigen. 
 
Akte N° 6          27 februari 1772 
 

Op heden 27 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Verhaegen gehuwd met 
Anna Elisabeth Bleirinckx ingezeten van Meeren resort onder Olen, welke comparant bekende 
ontvangen te hebben vanwege Adriaen Van Nuten kapelmeester van Sint Willebrordus tot 
Meeren een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale lening tot pand zeker perceel beemd groot 250 roeden, 
genaamd “ het rotten “ gelegen tot Rijckhoven onder Geel. Palende oost Hendrick Janssens, zuid 
den heer van Tenderloo, west de erfgenamen Jan Van Trichtvelt en noord … (leeg). Aan de 
rentgelder competerende uit hoofde van wijlen Maria Maes zijn moeder. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Bleirinckx en Peeter Helsen als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
In de marge: Ontvangen bij den ondergeschreven actuele kapelmeester van Meren vanwege 

Verhaegen de som van 100 guldens met de verschenen intrest in vol 
remboursement van het kapitaal. Actum 28 februari 1775, Adriaen Deckers 

 
Akte N° 7          29 februari 1772 
 

Op heden 29 februari compareerden voor mij openbaar notaris, Franciscus Meir ter ene en 
Anthoon Moelants inwoner alhier ter tweede welke eerste comparant verklaarde aan den tweede 
alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zeker huis, stal, schuur hof en 
binnenveld gestaan en gelegen in den Cirkel der Plaetse van Olen, zo en gelijk het aan den 
verhuurder competeerde en actueel in huur wordt gebruikt bij Andries Lemmens en mits daarvoor 
jaarlijks te leveren en te betalen, te weten voor voorlijf een som van 26 guldens en voor korenpacht 
twee veertelen koren. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick Smits 
en Joannes Thielemans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 8          9 februari 1772 
 

Op heden 29 februari compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter T’Seijen inwoner van Oevel 
bejaarde jongeman de welke verklaarde verkocht te hebben aan en ten behoeve van Petrus 
Martinus Soeten hiermede comparerende en de nabeschreven koop accepterende van zeker 
perceel land genaamd “ het d’joosens “ gelegen tot Buel groot 150 roeden. Palende oost Peeter 



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

De Ceuster, zuid de loop west en noord Peeter Van Linden, om en mits een som van 262 guldens 
courant geld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Guilliam Verachtert en 
Joannes Baptista Verachtert als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 9          2 maart 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Soeten als gelaste van den heer Bosquet 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen in differente kopen het nabeschreven 
schaarhout o.a.: in “ de adriaen bellens bossen “, achtste koop in “ het davidts papa bosch “, op 
“ de cleijn delle “, op “ de groote dellen “ en op “ het huijsblock “. Totaal 23 kopen. Aldus 
gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Adriaen De Bruijn, Marten Vervoort 
en Guilliam Schuermans als getuigen. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene vanwege den notaris J. B. Soeten de som van 89 guldens 
2 stuivers 1 oord in voldoening van den inhoud dezer conditie. Actum Brussel deze 22 oktober 
1772. F. J. Bosquet. 
 
Akte N° 10          3 maart 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Marten Cremers en Cornelis Cremers broers en ingezetenen 
tot Doffen, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen hun overgebleven 
meubilair effecten. Volgt een lijst van goederen o.a. kaf, sporre, pataeten, rus, kooisporre, stroot, 
ruggenstroot, haverenstroot etc. met de naam van de kopers, hun borg en de gemaakte onkosten 
hieraan. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van Adriaen Heijlen en 
Guilliam Schuermans en meer andere getuigen. 
 
Akte N° 11          9 maart 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Anna Elisabeth Verboven jong bejaarde dochter aan de 
meestbiedende presenteerde te verkopen het nabeschreven huis en gronden van erven in 
differente kopen. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Eerste koop zeker huis, hof en binnenveld, gronden en toebehoren gestaan en gelegen tot Grijen 
Gerhaegen onder Olen, groot te samen 120 roeden. Palende oost de straat, zuid Franciscus Goor 
west Marten Laenen en noord de straat. De verkoopster reserveerde tot haar behoef den 
lindeboom, een eiken boom alreeds uitgedaan met alsnog 3 fruitbomen. Op 9 maart aanvaarde 
Peeter Heijlen Janssone den handslag voor de som van 302 guldens en stelde daarop nog 50 
hoogen, Joannes Leijsen verhoogde de koopsom met 1 hooge en dezelfde dag stelde Peeter 
Heijlen alsnog een hooge bij en is hij daarmee na de kaarsbranding op 6 april koper gebleven en 
heeft hij voor borg gesteld Adriaen Laureijs. Coram den heer meijer Wilm Meir en Peeter Helsen 
schepen. 
 
Tweede koop, zekere schuur gestaan en gelegen bij het voorstaande huis. Peeter Heijlen 
aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 128 guldens en stelde daarop 10 
hoogen. Op 12 maart verhoogde Joannes Stoop de voorstaande schuur met 35 hoogen en is hij 
daarmee na de kaarsbranding op 6 april koper gebleven. 
 
Derde koop zeker perceel dries gelegen tot Larum onder Geel genaamd “ de claverheijde “ groot 
100 roeden. Palende oost Willbort Van Genechten, zuid Adriaen Daems en west Marten Peeters 
noord de straat. Hendrick Verboven aanvaarde op 9 maart den handslag van dit perceel voor de 
som van 84 guldens en stelde daarop nog 4 hoogen en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Akte N° 12          14 maart 1772 
 

Op heden 14 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Dens actuele inwoner 
van Sammel ter ene en Cornelis Roofthooft inwoner van Morckhoven ter tweede, welke eerste 
comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van 
zeker perceel land groot 5 zillen, genaamd “ het binnenvelt “. Item zeker perceel dries genaamd  
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“ de rijdt “ groot een bunder, gelegen tot “ bertenem “ onder Morckhoven en daarvoor jaarlijks te 
leveren te weten van het voorschreven perceel land de kwantiteit van 15 veertelen koren en voor 
het perceel dries een som van 23 guldens courant geld. 
 
Mede comparerende Joannes Verboven inwoner van Broeckhoven onder Noorderwijk die zich als 
borg stelde voor deze huur. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen 
Marien en Jan Baptist Nexkens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 13          21 maart 1772 
 

Op heden 21 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Maria Van Hove bijgestaan met 
Peeter Van Outsel haar man en te kennen gevende zo dat Maria Bouwen haar moeder was, is 
komen te overlijden binnen de stad van Herentals mede hoe dat Peeter Van Hove haar vader 
onmiddellijk na haar moeders dood publiekelijk presenteerde te verkopen alle meubilaire effecten 
ten sterfhuis bevonden waarin aan de comparante was competerende uit hoofd van haar 
overleden moeder voor haar maternele uitkoop de juiste helft van de daarvan ontvangen 
penningen na alvorens daaraan verminderd te hebben de passieve schulden, zo verklaarde zij 
comparante ontvangen te hebben vanwege haar vader Peeter Van Hove en Lucia De Winter een 
som van 115 guldens courant geld en bovendien 2 slaaplakens, een koe, een wiel en twee stoelen 
waarmee zij vergenoegd is met deze. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Jacobus De Rijdt en Peeter Van 
Outsel als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 14          28 maart 1772 
 

Op heden 28 maart compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Peeters gehuwd met 
Catharina Verdonck, Peeter Geens gehuwd hebbende Maria Elisabeth Peeters waarvoor hij 
zich is sterk makende en de rato laverende en Cecilia Peeters jonge bejaarde dochter en haar 
zelve zijnde. Die van toenaam Peeters wettige kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Baptist 
Peeters daar moeder af leeft Maria Maes. Welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
vanwege de heer Franciscus Dominicus Van Tendeloo en Juffrouw Joanna Minion (Minjon) 
gehuwden en inwoners der stad Herentals, een som van 150 guldens. 
 
Comparanten stelden voor deze lening tot pand speciaal zeker perceel land genaamd “ de thiende 
schuer “ groot een bunder, gelegen in de Reijnderstraet onder Soerle Westerlo. Palende oost de 
erfgenamen Adriaen Douwen, zuid Peeter Douwen erfgenamen, west Elisabeth Van Dijck en de 
noord de Reijnderstraet. Item zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan en gelegen in de 
Cathovestraet onder Soerle Westerlo, groot een half bunder. Palende oost Jan Van Den Brande, 
zuid de Schriekstraete west de erfgenamen Jan Bertels en noord de Cathovenstraete. Item zeker 
perceel land genaamd “ den bosch “ groot een half bunder gelegen omtrent “ de heijblom “ onder 
Soerle Westerlo. Palende oost Sieur Henrick Henrotte, zuid de erfgenamen Sebastiaen Nuijens, 
west Jan Van Den Brande en noord Carel Verbruggen. Item en tot slot zeker perceel land 
genaamd “ de heijde “. Ook gelegen omtrent de Cathovestraete groot over een half bunder. 
Palende oost de Herbaene, zuid Jan Baptist Van Dijck, west “ de goorheijde “ en noord de 
erfgenamen Marten Van Eijnde. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals, ter presentie van Adriaen Broeckx en 
Jacobus Waegemans als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 15          1 april 1772 
 

Op heden 1 april compareerden voor mij openbaar notaris, den eerwaarde heer Andreas 
Franciscus Daems pastoor, Joannes Vervoort schepen, Adriaen Van Den Bruel en Adriaen 
Van Dijck bedezetters en Guilliam Vervoort kerkmeester van Hulshout en in die gemelde 
kwaliteiten regenten der kerk van Hulshout, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
vanwege de heer Joannes Van Den Sande meijer van Herselt en den heer Lanceloth Alexander 
Adriani respectieve als aangestelde directeurs over de nalatendheid van wijlen den eerwaarde 
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heer Franciscus Kerselaers die in zijn leven pastoor was van het klooster van Sions binnen de 
stad Lier, een som van 150 guldens courant geld. 
 
De comparanten beloofden in de parochiale kerk van Hulshout te zullen doen celebreren een 
altijd durende jaargetijde met een nocturne tot lafenis der ziel van wijlen den voorschreven 
eerwaarde heer Franciscus Kerselaers als stichter van hetzelfde jaargetijde gepasseerd voor de 
notaris Ludovicus Robbaerts tot Lier residerende op datum van 9 september 1757 ten welke 
effecte de voorschreven som alreeds is ontvangen, belovende bovendien den naam van wijlen den 
eerwaarde heer stichter te zullen doen stellen in het Zondaghs gebed om alzo daarmede 
deelachtig te wezen, verbindende de comparanten tot onderhoud van hetgeen voorschreven de 
inkomsten der voorschreven kerk, zo roerende als onroerende en benevens Peeter Van Passel 
dienende H. Geestmeester hier insgelijks mede comparerende alsnog ontvangen te hebben 
vanwege als voor, een som van 100 guldens courant en belovende daarvoor te zullen celebreren 
een gezongen mis van requiem in de voorzegde kerk en op het einde van de mis uit te keren aan 
de arme mensen geboortig van Hulshout diegene die in de mis tegenwoordig waren een som van 
10 guldens in geld mitsgaders belovende de comparanten drie opeenvolgende jaren op den dag 
van het voorzegde jaargetijde ten behoeve als voor uit te zullen keren de som van 7 guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Joannes Carolus Kerselaers en 
Joannes Franciscus Van Den Bruel. 
 
Akte N° 16          3 april 1772 
 
Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Soeten secretaris van Olen publiekelijk aan 
de meestbiedende in differente kopen presenteerde te verkopen het schaarhout gestaan in zijn 
bos genaamd “ den sterksschen bempt “ gelegen tot Soerle onder Westerlo. Vermelding van 13 
kopen in het totaal met de namen van de inmijner en zijn onkosten. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht binnen Soerle Westerlo ter presentie van Jan Habbenaij en Peeter Verswijvel als 
getuigen. 
 

Akte N° 17          6 april 1772 
 

Op heden 6 april compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Gebruers gehuwd met Maria 
Van Ouijtsel inwoners van Heultje onder Westerlo welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben vanwege de heer Franciscus Dominicus Van Tendeloo en Juffrouw Joanna Minion 
gehuwden en ingezetenen van Herentals n een som van 300 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale lening speciaal tot pand zeker perceel zowel beemd als land 
als bos met “ de erfstraete “ en de daarop staande en gaande bomen, gestaan en gelegen op “ de 
wittegracht “ omtrent de Wimpe aldaar onder Soerle Westerlo groot te samen twee en een halve 
bunder. Palende oost het Beneficie van het kasteel van Westerlo, Adriaen Gebruers en de 
erfgenamen van Adriaen Thoelen, zuid den heer Devries secretaris van Grobbendonk, west 
Joseph Gebruers en noord Jan Van Kerckhoven en de andere leenroerig onder den leenhove van 
de Wittegracht en aan den rentgelder competerende bij scheiding en deling tegen zijn broers en 
zusters gepasseerd voor de notaris Verlinden in of omtrent het jaar 1763. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen de stad Herentals ter presentie van Jacobus Hermans en 
Willebrordus Soels als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 18          18 april 1772 
 

Alzo Elisabeth Wouters eerste weduwe van Anthoon Leijs bij dewelke zij verwekt heeft vier 
kinderen ab utraque parte is onvoorzien van een testament als mede ook van behoorlijke staat en 
inventaris, tot dien gemerkt dat dezelfde weduwe na de dood van haar voornoemde tweede man 
nog enige jaren heeft huisgehouden en de pachterije heeft verder gezet zo met de zoon van het 
eerste bedde als met de vier kinderen van het tweede bedde is het nu zo dat de zoon van het 
eerste bedde alreeds enige tijd zich heeft begeven tot den huwelijkse staat alsmede ook Joanna 
Marien dochter van het tweede bedde bij welke geval de resterende kinderen hun geenszins meer 
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geanimeerd bevonden om met hun voornoemde moeder gezamenlijk huis te houden en de 
pachterij verder te zetten en te arbeiden ten gemeenschappelijk voordeel en behoefte, zo is de 
voornoemde weduwe ter zake der gemelde innoverende redenen van zin geweest de gehele 
haafelijke en meubilaire effecten publiekelijk te verkopen en alzo aan de zoon van het eerste 
bedde alsmede ten behoeve van de vier kinderen van het tweede bedde uit te keren en te betalen 
alzulke gerechtigheid als aan hun uit kracht van coustumen van Lier binnen Hulshout lokaal was 
competerende dan alvorens dezelfde verkopingen weder stellig te maken daarvan part gegeven 
hebbende aan de gemelde twee getrouwden zijn onderling in plaats van de geproponeerde 
verkoping der zelfde gemeenschappelijk haafelijke goederen met voorbedachte rijpen raad en 
tussenspraak van mannen hun des verstand geconvenieerd over de waarde der zelfde gehele 
goederen opdat de gemelde weduwe met haar drie kinderen in bezit zouden kunnen blijven 
belopende dezelfde waarde ter som van 1200 guldens courant geld volgens verklaren deze 
respectieve geïnteresseerden en mits deze den voornoemde Peeter Leijs zoon van het eerste 
bedde hem content en vergenoegd is houdende met te vinden zijn gerechtigheid in de gemelde 
som in plaats van in de voornoemde goederen alsmede consenterende is dat aan de voornoemde 
som eerst en vooral zal worden verminderd in den uitkoop sive paternele gerechtigheid ten 
behoeve der vier kinderen van het tweede bedde geconsidereerd dat hij als zoon van het eerste 
bedde alreeds zijn uitkoop of paternele gerechtigheid of bewijs gehad en genoten uitwijzende 
zekere notariële akte gepasseerd voor den notaris J. B. Soeten den … (leeg) en mits de 
voornoemde geïnteresseerde gezamenlijkheid van de voornoemde conventie verzocht op daar 
dezelfde van nu af aan zoude effect sorteren en plaats grijpen zo compareerde op heden den 18 
april 1772 voor mij openbaar notaris de voornoemde Peeter Leijs gehuwd met Catharina 
Laumans ter ene zijde en Elisabeth Wouters eerste weduwe van Anthoon Leijs en laatste 
weduwe van Jan Marien bijgestaan zo van Adriaen Marien haar bejaarde zoon van het tweede 
bedde als van Joannes Vervoort schepenen van Hulshout en als voogden der minderjarige 
kinderen ter tweede zijde verklarende den eerste comparant aan en ten behoeve der tweede 
comparante en haar kinderen van het tweede bedde in volle eigendom te cederen alzulk part en 
deel uit de nalatendheid aan hem competerende of zou kunnen competeren van zijne gemelde 
moeder. Volgen verdere verklaringen aangaande deze transactie. 
 
Mede comparerende Joanna Marien bijgestaan met Peeter Van Dijck haar man verklarende 
insgelijks te zullen vergenoegen en te contenteren als dochter van het tweede bedde te behouden 
in de som van 1200 guldens in plaats van de haave. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Hulshout ter presentie van Adriaen Van Den Bruel en Ferdinandus Van De Velde als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 19          22 april 1772 
 

Op heden 22 april compareerde voor mij openbaar notaris den eerwaarde heer Michiel Van Bijlen 
presbyter benevens Petrus Martinus Soeten ter ene en Joannes Baptista Peeters ter andere 
zijde, welke eerste comparanten verklaarden aan den tweede alhier present en de nabeschreven 
huur accepterende van zekere stede met de landen, weiden, driessen en beemden daaraan annex 
gestaan en gelegen tot Poijel onder Geel zo en gelijk Hendrick Laeremans hetzelfde actueel in 
huur is gebruikende en daarvoor jaarlijks te betalen en te leveren voor voorlijf in geld de som van 
60 guldens courant geld en voor korenpacht de kwantiteit van 28 veertelen en een half koren. 
 
Volgen verdere verklaringen aangaande de huurvoorwaarden o.a. het hooft, schouw en koijgelt sal 
sijn ende blijven ten laste van den huerder sonder verder. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen, ter presentie van Jan Franciscus Van Looij en Peeter Deckers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 20          8 mei 1772 
 

In den name ons heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 8 mei voor mij openbaar notaris in propere personen 
compareerden den eerzame Michiel Verachtert en de eerzame Cornelia Truijts en inwoners van 
Overweijs onder het land en markizaat Westerlo, den eerste comparant gezond van lichaam en de 
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tweede comparante geïncommodeerd met “ den bloedenen cancker aen haer borste “, nochtans 
beiden met ons gaande en staande en ook beiden hun verstand wel machtig verklaarden uit hun 
vrije wil en zonder misleiding van iemand te disponeren van hunne tijdelijke goederen. 
 

- Recommandeerden eerst voor hun onsterfelijke zielen hun lichamen te laten begraven 
in gewijde aarde. 
 

- Ten eerste verklaarden de testateurs te legateren aan Joanna Constantia Verachtert 
hun dochter een som van 150 guldens courant geld eens in vergelding van haar 
getrouwe dienst in plaats van huur mits zij de testateurs vele jaren getrouwelijk heeft 
gediend zonder des aangaande enig recompens genoten te hebben, welke som haar 
zal moeten betaald worden uit de erfgoederen bij de testateurs achter te laten, hetzij bij 
verkoop van enige der zelfde of bij deling. 
 

- Dispositie van hun haafelijke en meubilaire effecten verklaarden zij de ene juiste helft 
die er bij deze te geven, laten en maken aan hun twee kinderen hoofdelijk gelijk in hun 
huwelijk verwekt en de andere resterende helft maakten zij aan elkaar den 
eerstervende aan de langstlevende van hun beiden. Voorwaarde dat de kerkrechten, 
begrafenissen, aardvaart, waslicht, celebraties van missen en alle verdere kosten bij 
dood van de eerstervende van hun beiden zullen gedragen en betaald moeten worden, 
de ene helft door de langstlevende en de andere helft door hun twee voornoemde 
kinderen. Na de dood van de langstlevende van hun beiden zullen de erfgoederen 
succederen aan hun twee voornoemde kinderen. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Oosterwijck onder Tongerlo ten woonhuis van Peeter De 
Ceuster, ter presentie van Peeter De Ceuster en Jan Franciscus De Ceuster als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 21          23 mei 1772 
 

Op heden 23 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Elisabeth Wouters weduwe van wijlen 
Laureijs Verboven welke comparante bekende ontvangen te hebben vanwege Martinus Daems 
en Ida Gebruers gehuwden en inwoners van Olen, een som van 200 guldens courant geld. 
 
Comparante stelde voor deze rente speciaal tot pand een perceel land gelegen tot Buel, groot een 
half bunder genaamd “ het floris “. Palende oost Amant Van Hout, zuid Marten Laenen, west 
dezelfde Amant Van Hout en noord Marten Bellens. Item een perceel hooiwas gelegen op “ den 
mommaert “ onder de jurisdictie van Olen, groot een derdel. Palende oost Adriaen Veckemans, 
zuid de erfgenamen Jacob Menten, west Adriaen Bellens en noord de Nethe. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Adriaen Wouters en Joannes 
Verheijen als getuigen hiertoe aanzocht. Cassatie op 22 januari 1778 betaald door Elisabeth 
Wouters en haar kinderen. 
 
Akte N° 22          23 mei 1772 
 
Op heden 23 mei compareerde voor mij openbaar notaris, Joanna Van Genechten weduwe 
Joannes Verboven inwoonster van Meeren ter ene en Peeter Verboven haar zoon gehuwd met 
Theresia Peeters ter andere zijde, welke eerste comparante verklaarde aan de tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zeker haar stede met de annex landen, 
weiden, beemden, hooiwassen, driessen en heiden gestaan en gelegen tot Meeren onder de 
jurisdictie van Olen en haar met enige gronden van erven ook extenderende onder de jurisdictie 
van Geel, samen omtrent de 9 bunders groot zo en gelijk de verhuurder deze stede actueel is 
winnende en gebruikende, uitgenomen een perceel hooiwas gelegen in “ het Olens broeck “ 
genaamd “ het slept “ aan den huurder genoegzaam bekend mits daarvoor te betalen en te 
leveren voor voorlijf een som van 50 guldens courant geld en voor korenpacht de kwantiteit van 32 
veertelen koren. Volgen de verhuurvoorwaarden. 
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Marten Bleirinckx en Peeter Mertens 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 23          5 juni 1772 
 

Op heden 5 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Van Den Brande Peeterssone 
gehuwd met Joanna Maria Gijsels inwoonsters van Soerle Parwijs ten gehucht van Gelindel, 
welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Joannes Baptist Diels en Elisabeth 
Schoubroeckx gehuwden en inwoners van Schobbroeck onder Westerlo een som van 200 
guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld gestaan en 
gelegen tot Gelindel onder Soerle Parwijs, groot te samen een zille. Palende oost Elisabeth Helsen 
weduwe van Jan Weijers, zuid Merten Wouters, west dezelfde Marten Wouters en noord de straat. 
Item zeker perceel beemd gelegen tot Straetenende onder Westerlo groot omtrent een zille. 
Palende oost de erfgenamen Peeter De Ceuster, zuid de erfgenamen Franciscus Lemmens west 
de straat of “ elskens plas “ en noord Marten Helsen. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Hove en Marten 
Boonaerts als getuigen. 
 
Akte N° 24          11 juni 1772 
 

Op heden 11 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Franciscus Stoop gehuwd met 
Catharina Broeckhovens inwoners van Oevel, welke comparant bekende ontvangen te hebben 
vanwege den eerwaarde heer Michiel Van Bijlen presbyter een som van 150 guldens courant 
geld. 
 
Comparant stelde voor speciale hypotheek hiervoor tot pand zeker perceel weide gelegen op “ den 
hout “ onder Oevel, groot 350 roeden. Palende oost de abdij van Tongerlo, zuid de zogenaamde 
Glaesemakers straat, west de erfgenamen Michiel Mertens en noord de Velstraat. Aldus gedaan 
en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van d heer M. N. Van Schoubroeck en Wilm Meir als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen van Guilliam Stoop betalende voor Franciscus Stoop zijn vader de som van 150 
guldens courant voor remboursement, actum 19 februari 1782. 
 
Akte N° 25          13 juni 1772 
 
Op heden 13 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Boonaerts en Theresia 
Michiels gehuwden en inwoners van Olen, welke comparanten te kennen zijn gevende hoe dat zij 
bij approximatie hebben geacquireerd zeker huis naarder bij akte van approximatie ter rolle alhier 
sub dato 12 januari 1769 geroerd alsmede hoe dat hetzelfde huis en hof, ap- en dependentiën van 
dien was verbonden voor een rente van 300 guldens kapitaal wisselgeld, meerder blijkens bij den 
affectatie brief daarvan zijnde gepasseerd voor de schepenen van Olen op datum van 24 augustus 
1767, ondertekend J. B. Soeten secretaris ten deze gezien en gelezen, welke rente kruisende … à 
vier guldens procent ten behoeve van Sieur Norbert Oliva en Juffrouw Anna Marta Janssens 
gehuwden en inwoners de stad Antwerpen, verklarende de comparanten verder om de 
voorschreven rente te rembourseren op 9 juni 1771 ontvangen te hebben vanwege de regenten 
der H. Geest Tafel van Olen, een som van 200 guldens wisselgeld. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Jan Baptist Van Hove en Martinus Alen als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Ontvangen van Martinus Boonaerts de som van 200 guldens wisselgeld in redemptie van het 
voorstaande kapitaal van gelijke som. 29 juni 1789. Peeter Helsen. 
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Akte N° 26          15 juni 1772 
 

Op heden 15 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Adriaen Broeckx ter ene en Jan 
Baptist Heijlen inwoner van Noorderwijk gehuwd met Anna Maria Verswijvel ter andere zijde, 
welke eerste comparant verklaarde aan de tweede alhier present en de nabeschreven huur 
accepterende bij deze te verhuren zekere stede met de landen, beemden, weiden, driessen en 
heiden daaraan annex, gestaan en gelegen tot Grijen alhier onder Olen en elders, groot te samen 
15 zillen zo en gelijk Christiaen Cools hetzelfde actueel in huur heeft en is gebruikende, aan den 
huurder genoegzaam bekend. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van 
Sebastiaen Van Hove en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 27          20 juni 1772 
 

In den naeme Godts amen 
 
Bij den inhoud van dit openbaar instrument van testament zij kond en kennelijk dat één iegelijk dat 
op heden 20 juni voor mij openbaar notaris compareerde in propere personen den eerzame Peeter 
Van Dijck en de eerzame Joanna Catharina Smedts gehuwden alhier en inwoners van Olen. 
Den eerste comparant gezond van lichaam en de tweede comparante ziek te bedde liggende, 
nochtans beiden hun verstand wel machtig, dewelke te kennen geven bij deze hun tijdelijke 
goederen te disponeren. 
 

- Ten eerste voor dispositie van hunne haafelijke en meubilaire goederen huisraad, 
bestialen, contante penningen, goud, zilver gemunt en ongemunt … bevonden daarin 
de obligatoire renten die de comparanten heffende zijn alsmede ook nog enkele on 
gegoede gronden van erven maakte den eerst stervende aan de langst levende in volle 
eigendom en dat de testatrice daarvan is latende de gerechte legitieme portie van haar 
ouders mits dezelfde nog in leven zijn. 
 

- Bovendien gunde en maakte den eerst stervende der testateurs aan de langst levende 
van hun beiden de touchte van al hun erfelijke goederen daarin ook begrepen al de 
obligatoire renten. Dat den langst levende van hun beiden zal gehouden zijn tot lafenis 
der ziel van den eerst stervende onmiddellijk na zijn of haar overlijden te doen 
celebreren 300 missen als mede dat den testateur ingeval de testatrice eerst stervende 
was, zal gehouden zijn van jaarlijks te betalen aan Jan Smets broer van de testatrice 
gedurende zijn leven een som van 15 guldens courant, ingang nemende op den dag 
van het overlijden van de testatrice. 

 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ten woonhuis der testateurs ter presentie van Peeter 
Willems en Franciscus Vervoort geburen van de testateurs hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 28          20 juni 1772 
 

Op heden 20 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Van Elsen gehuwd met 
Dimphna Cuijpers welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege de regenten der 
kerk van Olen de som van 50 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde tot pand zeker perceel land groot een half bunder, genaamd “ den schoolpadt “ 
gelegen tot Kerckhoven onder de jurisdictie van Olen. Palende oost de pastorij, zuid en west Sieur 
Cnaeps nomine uxoris en noord Peeter Helsen schepen alhier. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Peeter Van Dijck en Gommer Somers als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 29          27 juni 1772 
 

Op heden 27 juni compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Mols en Catharina Douwen 
gehuwden en inwoners alhier, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege 
Martinus Bleirinckx in kwaliteit van collecteur van de fundatie wijlen heer Hendrick Claeswinnen 
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cum suis in de kapel tot Meeren / en verklaarde dito collecteur hier mede comparerende van zijn 
twee mede collecteurs ten zijne nabeschreven gelast te zijn / een som van 100 guldens wisselgeld. 
 
Comparanten stelden voor speciale hypotheek zeker perceel schaarbos groot 3 zillen gelegen tot 
IL onder Tongerlo. Palende oost de erfgenamen N. Verstappen, zuid Adriaen De Ceuster, west 
dezelfde erfgenamen N. Verstappen en noord Hendrick De Backer. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Jan Franciscus Van Roij en Guilliam Schuermans als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 30          1 juli 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop de erfgenamen van wijlen Peeter Verboven publiekelijk 
presenteerden te verkopen de meubilaire effecten achtergelaten bij wijlen dito Verboven. Volgt een 
lijst van goederen met de vermelding van de kopers en hun onkosten. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht binnen Olen, ter presentie van Hendrick De Busser en Guilliam Schuermans als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 31          4 juli 1772 
 

Op heden 4 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Anna Maria Peeters weduwe van Jan 
Blampaerts bijgestaan met Joannes Laenen oud schepen van Olen haar neef ter ene en Peeter 
Mathijs inwoner van alhier, welke eerste comparante verklaarde aan de tweede alhier present en 
de nabeschreven huur accepterende van zeker stede met al de gronden van erven daaraan 
annex, zo en gelijk de tweede comparant hetzelfde actueel in huur heeft gestaan en gelegen tot 
Grijen onder Olen en dat voor een termijn van zes opvolgende jaren mits daarvoor jaarlijks te 
betalen voor voorlijf de som van 41 guldens in courant geld en voor de korenpacht de kwantiteit 
van 20 veertelen koren. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Anthonis oud schepen en 
Hendrick Van Hove als getuigen hiertoe aanzocht. A M P handmerk van Anna Maria Peeters 
verklarende niet anders te kunnen schrijven. 
 
Akte N° 32          11 juli 1772 
 
Condities ingevolge dewelke den heer Bosquet licentiaat in beide de rechten als gelaste van den 
heer F. J. Bosquet intendant van zijne Excellentie den heer graaf van Merode verklaarde verhuurd 
te hebben aan Joseph Meir present en de huur accepterende van zekere hoeve voor het grootste 
gedeelte onder Olen en ten dele onder Geel met al de landen, weiden, beemden, driessen, 
hooiwassen en heiden zo en gelijk den huurder hetzelfde actueel in huur is gebruikende mits 
daarvoor te betalen jaarlijks 67 guldens in voorlijf en 27 veertelen koren. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen ter presentie van Jan Baptist Wuijts en Peeter Verswijvel als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 33          12 juli 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Franciscus Goor gehuwd met Maria Elisabeth Leijsen. Item 
Peeter Franciscus Leijsen, Hendrick Huijpens gehuwd hebbende Anna Dimphna Leijsen. Item 
Jacobus Martens gehuwd met Joanna Josepha Leijsen. Item Peeter Joseph Verachtert 
gehuwd met Anna Elisabeth Verboven. Item Emanuel Verlinden gehuwd hebbende Maria 
Christina Verboven en zich sterk makende te samen insgelijks voor een derde in de 
nabeschreven erfgoederen. Item Joannes Sprengers. Item Martinus Sprengers zo in eigen 
naam als zich sterk makende voor Hendericus Sprengers en Guilliam Sprengers en voor Maria 
Elisabeth Sprengers zijn broers en zuster. Item Christiaen Cools gehuwd hebbende Anna 
Maria Sprengers ter zijne nabeschreven insgelijks sterk makende te samen voor het resterende 
derde part in de nabeschreven erfgoederen, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te 
verkopen, allen erfgenamen testamentair van wijlen Peeter Verboven in differente kopen, de 
nabeschreven gronden van erven. 
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Eerste koop een perceel land groot 100 roeden, genaamd “ het verbrant huijs “ gelegen tot Grijen 
onder Olen. Palende oost de straat, zuid de weduwe Jan Van Castel, west Willem Bens en noord 
Jan Van Castel. Cornelis Verlinden aanvaarde op 12 juli den handslag van deze koop voor de 
som van 35 guldens en stelde daarop nog 8 hoogen. Op 13 juli verhoogde Jan Hermans deze 
koop met 6 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 30 juli koper gebleven. 
 
Tweede koop, zeker perceel land genaamd “ het kreupelens “ groot 150 roeden gelegen tot 
Grijen. Palende oost Marten Willems, zuid Jan Daems, west “ de grootte pleck “ van de 
erfgenamen ten deze en noord de straat. De koper zal de weg moeten gedogen aan Jan Daems 
naar zijn perceel insgelijks genaamd “ het kreupelens “. Franciscus Verhaegen ingezetene der 
stad Antwerpen aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 270 guldens en stelde 
daarop nog 10 verdieren. Op 30 juli verhoogde Emanuel Verlinden de voorstaande koop met 2 
hoogen en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Derde koop, zeker een perceel land groot 500 roeden gelegen tot Grijen. Palende oost het perceel 
land genaamd “ het creupelens “ competerende aan de verkoper ten deze, zuid Christiaen 
Bulckens, west de erfgenamen Jan Verboven en noord de straat. Emanuel Verlinden aanvaarde 
op 12 juli den handslag van deze koop voor de som van 760 guldens en stelde daarop nog 40 
hoogen. Op 13 juli 1772 verhoogde Petrus Josephus Verachtert de koop met vier hoogen en 
onmiddellijk daarna de koper nog met 10 hoogen en is na de kaarsbranding op 30 juli koper 
gebleven Emanuel Verlinden zonder verdere verhoging. 
 
Vierde koop zeker perceel land genaamd “ muij verlommel huijs “ gelegen tot Grijen onder Olen. 
Palende oost de straat, zuid Marten Bellens, west Jan Meir en noord de straat. Martinus 
Sprengers aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 163 guldens en stelde 
daarop 10 verdieren en hij verhoogde deze koop op 26 juli met nog 2 hoogen en is hij na de 
kaarsbranding op 30 juli koper gebleven. 
 
Vijfde koop, zeker perceel weide gelegen tot Grijen, genaamd “ den cleijnen bruel “. Palende oost 
Jan Van Lommel, zuid Jan Van Lommel Janssone, west Peeter Martien Verbist en noord “ den 
doffenschen aert “ groot 100 roeden. Op 12 juli aanvaarde Martinus Sprengers hiervan deze 
koop den handslag voor de som van 103 guldens en stelde daarop nog 7 hoogen, Adriaen 
Wouters verhoogde de koopsom met 3 verdieren op 26 juli en is hij na de kaarsbranding o 30 juli 
koper gebleven. 
 
Zesde koop een perceel weide gelegen in “ de rouvennen “ tot Doffen, groot 150 roeden. Palende 
oost Jan Verbist, zuid Jan Molenberghs, west “ den doffenschen aert “ en noord dezelfde Jan 
Molenberghs. Martinus Sprengers aanvaarde den handslag voor de som van 181 guldens en 
stelde daarop nog 5 hoogen en verhoogde de koop op 26 juli nog met 5 hoogen en is hij na de 
kaarsbranding koper gebleven. 
 
Zevende koop, een perceel land gelegen tot Grijen, genaamd “ het leen “ zijnde vrij Govaertsgoed, 
groot 150 roeden. Palende oost de straat, zuid Sijmon De Bruijn, west Jan Haverhens en noord 
Marten Caers. Franciscus Goor aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 200 
guldens en stelde daarop nog 7 hoogen, Marten Caers verhoogde de koopsom met nog met 7 
hoogen op 16 juli en is hij na de kaarsbranding op 30 juli koper gebleven. 
 
Achtste koop, zeker perceel schaarbos gelegen in “ de langels “ onder Olen, groot 50 roeden. 
Palende oost Daniel Doos, zuid Jan Baptist Van Roosbroeck, west Norbert Oniaerts en noord de 
straat. Petrus Josephus Verachtert aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 88 
guldens en stelde daarop 6 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 30 juli koper gebleven. 
 
Negende koop zeker perceel hooiwas groot 33 roeden genaamd “ het neergoor “ gelegen onder 
Geel. Palende oost Peeter Van EIjnde, zuid Jan Heijlen, west den heer secretaris Moortgat en 
noord Jan Dams, Peeter Meir en Jan Willems. Franciscus Verhaegen burger der stad Antwerpen 
aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 52 guldens en stelde daarop 7 hoogen 
en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
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Tiende koop zeker perceel hooiwas groot 99 roeden, gelegen in “ de rietdellen “ onder Geel 
Palende oost Guilliam Verboven, zuid Cornelis Molenberghs, west Peeter Verboven van Larum en 
noord Jan Verluijten. Peeter Deckers aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 25 
guldens en stelde daarop nog 2 hoogen en is hij na de aarsbranding op 30 juli koper gebleven. 
 
Elfde koop zeker perceel hooiwas genaamd “ den houteren bempt “ groot 110 roeden gelegen in 
“ de cauwaert “ onder Geel. Palende oost Anna Maria Willems, zuid Guilliam Molenberghs, west 
Guilliam Verluijten cum suis en noord de loop. Petrus Josephus Verachtert aanvaarde den 
handslag van deze koop voor de som van 88 guldens en stelde daarop nog tien verdieren. Op 30 
juli 1772 compareerde Petrus Josephus Verachtert voor en in de naam van Petrus Verachtert 
zijn vader degene de voorstaande koopsom verhoogde met 4 hoogen en Petrus Josephus 
Verachtert verhoogde de koopsom nogmaals met 2 verdieren voor eigen naam en is hij na de 
kaarsbranding op 30 juli koper gebleven. 
 
Twaalfde koop zeker perceel hooiwas gelegen nabij “ den mosbergh “ groot 50 roeden. 
Palende oost de erfgenamen Geeraert Bellens, zuid Hendrick Verbist, west Jan Verachtert en 
noord Jan Molenberghs. Petrus Josephus Verachtert aanvaarde den handslag van deze koop 
voor de som van 63 guldens en stelde daarboven op 7 hoogen en stelde in naam van zijn vader 
nog 2 hoogen bij en is hij na de kaarsbranding op 30 juli koper gebleven. 
 
Dertiende koop een perceel hooiwas genaamd “ het rouwbosch “ gelegen in “ de ketelbunders “ 
onder Geel, groot 45 roeden. Palende oost en zuid den H. Geest Tafel alhier, west Joannes Van 
Genechten weduwe Jan Verboven en noord Geert Laurijs. Marten Wouters aanvaarde den 
handslag van deze koop voor de som van 21 guldens en stelde daarop nog 4 verdieren, op 12 juli 
verhoogde Geert Mertens de koopsom met 2 hoogen en Marten Wouters stelde nog 2 hoogen bij 
en is hij na de kaarsbranding koper gebleven. 
 
Volgen nog enkele ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 34          13 juli 1772 
 

Op heden 13 juli compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Deckers gehuwd met Anna 
Theresia Vennekens inwoners van Oevel, welke comparant bekende ontvangen te hebben 
vanwege de heer Michiel Van Bijlen presbyter een som van 100 guldens courant geld. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand groot een half bunder genaamd “ het hoogh 
eussel “ gelegen tot Gelindel onder Westerlo. Palende oost Guilliam Helsen, zuid ... (leeg), west 
de Veltstraet en noord de erfgenamen Adriaen Helsen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen 
ter presentie van Joseph Kempenaers en Peeter Bulckens als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 35          21 juli 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Marten Cremers en Cornelis Cremers publiekelijk aan de 
meestbiedende presenteerden te verkopen in different kopen hun koren ten velde staande. 
 

- Eerste koop op “ het binnenvelt “ ingemijnd bij Jan Verlinden van Grees voor 9 
guldens en 15 stuivers. 

- Tweede koop aldaar, ingemijnd bij Marten Beismans van de Vierhuizen voor 7 guldens 
en 5 stuivers. 

 
Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van Adriaen Verbist, Guilliam Schuermans en 
meer anderen als getuigen. 
 
Akte N° 36          22 juli 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Joannes Baptista Dilkens publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerde te verkopen zijn koren ten velde staande o.a, op “ den bosch “, op “ den 
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schaetsbergen driesch “, op “ het santhof “, in “ het binnenvelt “ en op “ het cleijn plecxken “. 
Totaal 19 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht ter presentie van Jan Van Gansen, Geert 
Mertens en meer anderen als getuigen. Volgen nog enkele ontvangstbewijzen. 
 
Akte N° 37          23 juli 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Anna Boeckx weduwe van Jan Heijlen publiekelijk 
presenteerde te verkopen aan de meestbiedende haar koren ten velde staande o.a. op “ de  
strepe “, op “ den cleijnen heijbruel “, op “ het kerckenblock “, op “ den hoogendriesch “ 
rijdende met de huijeijnden, op “ het geel poelstuck “, op “ het houtscuijl heijken “, op “ het 
laerenblock “, op “ pastoirs heijde “ naast “ den santcuil in “ het binnenvelt “ en van den kemp 
tot aan het spoor. Totaal 22 kopen. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Noorderwijk, ter 
presentie van Franciscus Janssens Gommarus Verberck en meer anderen als getuigen. 
 
Akte N° 38          24 juli 1772 
 

Op heden 24 juli compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Van Olmen gehuwd met Maria 
Elisabeth Vissers ter ene zijde en Joannes Baptista Van Olmen gehuwd met Elisabeth Heijlen 
ter tweede zijde, welke comparanten verklaarden onderling niet langer in gemeenschap te willen 
blijven van alzulke goederen als hun uit den hoofde van hun ouders met name Jan Van Olmen en 
Dimphna Vleugels zijn gesuccedeerd maar daarvan te scheiden en te delen maar daarvoor deze 
te laten taxeren door mannen des verstand en deze goederen gelegd in twee kavels. 
 
Aan de eerste kavel werd toegelegd voor eerst de helft van zeker perceel land noordwaarts langs 
de straat, genaamd “ den buelendries “ groot voor de helft 250 roeden, gelegen tot Buel. Palende 
oost zeker straatje, zuid de onverdeelde wederhelft, west Marten Daems en noord de straat van 
Buel naar Meeren. Item zeker perceel land groot 350 roeden genaamd “ het molenblock “ 
gelegen op “ de vennen “ onder den bijvang van Herentals. Palende oost den baron Van 
Rommerswael, zuid Hendrick Cools west zeker straatje en noord den voorschreven heer baron. 
Item zeker perceel hooiwas gelegen in “ het samelsbroeck “ groot een halve zille tegen den heer 
van …gielen Pauwels en anderen. 
 
Item zeker perceel land genaamd “ geerkens heijde “ gelegen op “ de hese “ onder Oevel, groot 
een zille. Palende oost en zuid de straat, west Jan Vleugels en noord Emanuel Van Eijnde. Item 
zeker perceeltje land groot een zille genaamd “ den verlorencost “ gelegen als voor. Palende oost 
de weduwe Jan Heijlen, zuid Jan Vleugels, west Jan Laureijs en noord Anna Truijens. Item zeker 
perceel heide gelegen op “ het dickbert “ onder den bijvang van Herentals groot een zille. Palende 
oost zeker straatje, zuid de erfgenamen Hendrick Gijsels, west den notaris Heijlen en noord 
Jacobus Bruels. Item zeker perceel heide gelegen tot Buel onder Olen, groot een half bunder, 
genaamd “ de creupelheijde “. Palende oost Niclaes Buschops zuid een straatje, west de 
erfgenamen Adriaen Van Genechten en noord Geert Bellens erfgenamen. 
 
Item zeker peerceel eussel gelegen in ” de bleuck “ onder Olen groot 25 roeden. Palende oost Jan 
Cluijts, zuid de erfgenamen Daniel Doos, west Josephus Van Lommel en noord Peeter Vissers. 
Item zeker perceel heide gelegen op “ de hese “ onder Oevel groot een zille. Palende oost Peeter 
Boeckx, zuid de straat, west Marten Segers en noord Peeter Hendrickx. Item de helft van een 
perceel eussel lang het zuiden, groot deze helft 50 roeden. Palende oost de erfgenamen 
Gijsbrecht Lemmens, zuid Guilliam Verbist, west Peeter Smets en noord de wederhelft, gelegen op 
“ het steen “ onder Herentals. Item de helft van zeker perceel hooiwas oostwaarts gelegen in “ het 
geruijm “ onder Geel groot voor deze helft 50 roeden. Palende de kapel van Meeren, zuid de loop, 
west de wederhelft en noord Adriaen Douwen. 
 
Aan de tweede kavel werd toegelegd, ten eerste de helft van zeker perceel land genaamd “ den 
buelendriesch “ langs het zuiden. Deze zal genieten den weg over de wederhelft noordwaarts 
gelegen zo met kerre peerdt als hoornevee, nochtans ten minste schade aan te brengen en wel 
speciaal dat het hoornevee zal moeten gemuilkorft worden hetgeen over dezelfde weg zal worden 
geleid of gestouwd, groot voor deze helft 250 roeden gelegen tot Buel. Palende oost Amant Van 
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Hout, zuid Peeter Martien Soeten, west Marten Daems en noord de onverdeelde wederhelft. Item 
zekere weide gelegen op “ de hese “ onder Oevel, groot 250 roeden. Palende oost de straat zuid 
Dominicus De Wolf, west en noord Jan Vleugels. Item een perceel land groot een half bunder 
gelegen als voor genaamd “ tonderblock “. Palende oost Jan Vleugels, zuid, west en noord 
Peeter Boeckx. 
 
Item zeker perceel heide gelegen op “ de hese “ genaamd “ torvensheijde “ groot 250 roeden. 
Palende oost Anna Truijens, zuid Matheus Laurijs erfgenamen en noord de baan. Item zeker 
perceel eussel gelegen in “ het donckercot “ of in “ de soels scho…mme…? ” onder Geel groot 
een zille. Item de helft van een eussel op “ het steen “ noordwaarts. Palende oost de erfgenamen 
Gijs Lemmens, zuid de wederhelft, west Peeter Smets en noord den loop. Item en tot slot de helft 
van zeker perceel hooiwas in “ het geruijm “ onder Geel groot voor deze helft 50 roeden. Palende 
oost de wederhelft, zuid den loop, west … (leeg) en noord Adriaen Douwen. 
 
De eerste kavel zal in volle eigendom blijven aan Peeter Van Olmen eerste comparant en den 
tweede kavel aan Joannes Baptista Van Olmen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter 
presentie van Adriaen Martinus Deckers en Jan Baptist Van Hove. 
 
Akte N° 39          4 augustus 1772 
 

Op heden 4 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Emanuel Verlinden en Maria 
Verboven gehuwden en Petrus Josephus Verachtert en Anna Elisabeth Verboven ook 
gehuwden welke comparanten bekenden ontvangen te hebben vanwege Martinus Sprengers als 
gelaste en betalende voor en in den naam van Guilliam Sprengers zijn broer een som van 654 
guldens 16 en een halve stuiver in volle voldoening en restitutie van alzulke koopsom, 
pontpenningen en goedenis rechten van alzulk perceel land genaamd “ het bisteblock “ gelegen 
tot Gerheijen onder Olen als de erfgenamen van wijlen Jan Sprengers en Maria Verboven 
competeerde op den 14 november 1766 voor de heer meijer en schepenen alhier verklaarden 
verkocht te hebben aan en ten behoeve de twee vermelde vrouwpersonen op conditie nochtans 
wanneer den voorschreven Guilliam Sprengers als dan minderjarig zijnde zal gekomen zijn tot 
een competente ouderdom en dezelfde koop zou betwisten ter zake hetzelfde niet publiekelijk was 
geschied de optie en de keuze zal hebben van het voorschreven perceel te reclameren mits 
restituerende de koopsom. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Jan Mols 
en Marten Boonaerts. 
 
Akte N° 40          8 augustus 1772 
 
Voorwaarden en condities waarop Peeter Anthonis inwoner van Olen op heden 8 augustus 
publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen zeker perceel erve, genaamd “ het 
heij eusel “ gelegen tot Wimpel onder Wiekevorst, groot 140 roeden. Palende oost het 
nonnenklooster van Herentals, zuid “ de vreunte “ west Adriaen Verlooij en noord Peeter Verreijdt 
erfgenamen. 
 
Adriaen Van Looij aanvaarde den handslag van deze koop voor de som van 315 guldens en 
stelde daar boven op 5 verdieren, ter presentie van Sieur Gerardus Vaes en Martinus Heijlen als 
getuigen. Na de kaarsbranding op 26 augustus is Adriaen Van Looij koper gebleven coram den 
heer meijer, Franciscus Mesens en Gommarus Verhoeven schepenen van Wiekevorst. Deze 
schuld werd betaald op 5 september 1772. 
 
Akte N° 41         10 augustus 1772 
 

Op heden 10 augustus compareerde voor mij Jan Baptista Soeten openbaar notaris, Martinus 
Daems in kwaliteit van hoofdman der Gilde van den Heiligen St. Anthonius van Olen, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben op aggregatie der Eedslieden der zelfde Gilde vanwege 
Anthoon Helsen als laatste weduwnaar van Maria Elisabeth Vermeerbergen een som van 200 
guldens courant geld voor welk kapitaal de comparant beloofde op aggregatie als voor jaarlijks en 
ten eeuwige dage te zullen doen celebreren een gezongen jaargetijde in de parochiale kerk alhier 
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en dat alle de gilde broeders der zelfde gilde in de mis zullen tegenwoordig zijn en dezelfde horen 
tot lafenis der zielen wijlen de gemelde Maria Elisabeth Vermeerbergen immers tot zulke intentie 
als bij haar testament gepasseerd voor de notaris Heijlen tot Herentals residerende in het jaar 
1771. 
 
Verbindende den comparant ingeval van zo gezegd is zo de personen en goederen der 
voornoemde gilde broeders nu zijnde als bij tijde wezende in der voegen dat zijne succeseurs in 
bediening zowel zullen zorg dragen voor den last ten deze geroerd als den comparant zelfs te 
meer omdat den comparant dergelijke lasten bij zijne predeuseurs aangenomen, insgelijks 
exactelijk is volbrengende en achtervolgende constituerende ten effecten voorschreven 
onherroepelijk. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen op datum als boven ter presentie van 
Franciscus Vermeerbergen en Joannes Franciscus Verlooij als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
De ondergetekende Eedslieden der voorschreven Gilde verklaren de som in de voorstaande 
notariële akte geroerd op den last daarbij geëxprimeerd te accepteren en ten ene wege de 
voorschreven akte in omnibus et in singulis te lauderen, te approberen en te aggregeren. Actum 30 
augustus 1772. 
 
Akte N° 42         18 augustus 1772 
 
Op heden 18 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Nuijens gehuwd met 
Maria Elisabeth Vennekens inwoners van Oosterwijck resort van Tongerlo, welke comparant 
bekende ontvangen te hebben vanwege Joannes Vervoort schepen van Hulshout en Anna De 
Ceuster gehuwden een som van 460 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente tot pand zeker huis, stal, schuur met het huisveld 
daaraan gelegen, gestaan en gelegen tot Oosterwijck omtrent de kapel van het voorzegde 
Oosterwijk, groot omtrent een zille. Palende oost Peeter De Ceuster, zuid en west de 
S’Heerenstraet en noord Anna Cools en bij den rentgelder verkregen bij koop van de gelijke 
erfgenamen van wijlen Guilliam De Ceuster gepasseerd voor de notaris Van Hove op … (leeg) 
maart 1772. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Petrus Damatus Daems 
en Jan Franciscus Verlooij als getuigen hiertoe aanzocht. Ondertekend: Hendrick Verbist, Jan 
Laureijs en Amandus Van Houdt. 
 
Akte N° 43         27 augustus 1772 
 

Op heden 27 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Sprengers Janssone 
bejaarde jongeman, welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege de respectieve 
regenten der kerk van Olen een som van 100 guldens courant. 
 
Comparant stelde hiervoor als speciale hypotheek zeker perceel land genaamd “ het bisteblock “ 
gelegen tot Grijen onder Olen groot 5 zillen. Palende oost Marten Willems, zuid de straat, west 
Peeter Cluijts en noord de erfgenamen Adriaen Bellens. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen 
ter presentie van Jan Franciscus Verlooij en Marten Boonaerts als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergetekende vanwege Marten Sprengers de som van 100 guldens 
alsmede drie guldens één stuivers voor verschenen intrest in remboursement van het voorstaande 
kapitaal Olen 6 juli 1775. W. Meir, Adriaen Heijlen en Marten Bleirinckx. 
 
Akte N° 44         27 augustus 1772 
 

Op heden 27 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Martinus Sprengers 
Janssone bejaarde jongeman, welke comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Wilm 
Meir als collecteur van de fundatie van Den Roosencrans alhier gefundeerd door wijlen den heer 
Henricus Swinnen gewezen Kapelaan alhier waarvan den jaarlijkse intrest is ten behoeve van 
Sieur Michiel Swinnen en zijn descendenten tot de expiratie der graden als bij de fundatie sive 
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testament een som van 100 guldens wisselgeld. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter 
presentie van Peeter Helsen en Adriaen Heijlen schepenen alhier als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Ontvangen bij de ondergetekende schepenen van Olen vanwege Martinus Sprengers de som 
van 100 guldens wisselgeld in volle remboursement van bovenstaande kapitaal. Actum Olen 13 
januari 1782. Peeter Helsen en Adriaen Deckers. 
 
Akte N° 45          27 januari 1772 
 
Op heden 27 januari compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Mols en Maria Catharina 
Douwen gehuwden en ingezetenen van alhier, welke comparanten bekenden ontvangen te 
hebben vanwege Martinus Bleirinckx schepen alhier als collecteur van de uitlandige Isabella 
Lemmens daar vader af was wijlen Hendrick Lemmens en de moeder van leeft Elisabeth 
Vonckx, een som van 200 guldens courant. 
 
Comparanten stelde voor deze rente speciaal tot pand zeker perceel land groot een derdel 
genaamd “ het magrietken “ gelegen tot Kerckhoven onder Olen. Palende oost en west Wilm Meir 
zuid zeker straatje en noord de erfgenamen Adriaen Wouters. Item zeker perceel hooiwas gelegen 
op “ het voorste geruijm “ onder Geel groot 50 roeden. Palende oost Anthoon Helsen, zuid de 
loop, west de erfgenamen Hendick Heijst en noord de Nethe. Aldus gedaan en gepasseerd binnen 
Olen ter presentie van Franciscus Van Rooij en Guilliam Scheurmans als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene mede erfgenaam van wijlen Isabella Lemmens en verder 
als actie hebbende van Elisabeth Vonckx blijkens akte van akkoord gepasseerd voor de notaris 
Jacobs op 10 juni laatstleden tot Baelen residerende vanwege Joannes Mols en Maria 
Catharina Douwen een som van 200 guldens in remboursement van bovenstaand kapitaal. 
Actum Olen 29 oktober 1776. Christiaen Bogaerts. 
 
Akte N° 46         29 augustus 1772 
 

Op heden 29 augustus compareerden voor mij openbaar notaris, Martinus Sprengers Janssone 
bejaarde jongeman ter ene en Amandus Van Hout inwoner alhier ter tweede zijde, welke eerste 
comparant verklaarde aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van 
zeker perceel land gelegen tot Grijen onder deze jurisdictie van Olen, groot vijf zillen genaamd  
“ het bisteblock “ aan den huurder genoeg bekent en dat voor een tijd van negen opvolgende 
jaren mits daarvoor te leveren de eerste drie jaren acht en een half veertel koren en de zes 
resterende jaren negen veertelen koren. Volgen de huurvoorwaarden. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick Verbist een Marten Daems als getuigen 
hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 47         31 augustus 1772 
 

Op heden 31 augustus compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Baptista Boschaerts 
gehuwd met Theresia Prins inwoners van Gelindel, zich voor zijn huisvrouw sterk makende, welke 
comparant bekende ontvangen te hebben vanwege Jan Cuijpers als kapelmeester der kapel Ter 
Voort, een som van 50 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land, grond en toebehoren groot een half 
bunder gelegen tot Gelindel. Palende oost Adriaen Van Meerbeek, zuid Marten Govaerts, west 
Adriaen Van Den Brande Peeterssone en noord de Sijsestraete. Aldus gedaan en gepasseerd 
binnen Olen, ter presentie van Hendrick Pauwels en Jan Baptist Wuijts als getuigen hiertoe 
aanzocht. 
 
Akte N° 48         5 september 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Franciscus Proost zich is sterk makende voor zijn zusters en 
broers. Item Joannes Van Eijnde zich sterk makende voor zijn zusters, welke comparanten als 
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erfgenamen van Catharina Verbist hunne moije publiekelijk aan de meestbiedende 
presenteerden te verkopen zeker perceel land groot een derdel, gelegen tot Boekel onder Olen. 
Palende oost Jan Franciscus Wouters, zuid Hendrick Mertens, west Marten Willems en noord 
Peeter Hermans en anderen. Volgen de verkoopsvoorwaarden. 
 
Joannes Verbist Martenssone ontving den handslag van deze koop op 5 september 1772 voor de 
som van 283 guldens en stelde daarop nog 12 hoogen en is na de kaarsbranding op 26 september 
koper gebleven als command van Marten Verbist zijn vader zo hij verklaarde. Coram Peeter 
Janssens, Hendrick Mertens, Amant Van Hout en meer leenmannen. 
 
Akte N° 49         7 september 1772 
 

In den name ons Heere amen 
 
Zij kennelijk en één iegelijk dat op heden 7 september voor mij notaris persoonlijk compareerde de 
heer Adrianus Franciscus Anthonis gezond van lichaam met ons gaande en staande en zijn 
verstand ten volle gebruikende, bekennende hoe dat hij morgen met de gratie Godts staat te doen 
zijne solemnele professie onder het order en den regel van den Heiligen Norbertus in de 
vermaarde abdij van Postel alsmede hoe dat hij over zulks rijpelijk aanmerkende is zijn 
aanstaande en merkende civiele dood verklaarde alleer dezelfde zijne civiele dood vrijwillig te 
ampleteren en genegen te wezen van te disponeren over zijne tijdelijke goederen en doende deze 
dispositie uit zijn eigen vrije wil zowel de allodiale als censale, haafelijke en erfelijke roerende en 
onroerende, goud, zilver gemunt en ongemunt, ook de penningen te proveniëren van enige van 
zijn verkochte erfgoederen alsmede ook zijn uitkoop of materneel bewijs.  
 
Al het gene heeft hij testateur gegeven, gelaten en gemaakt heeft aan en ten behoeve van Peeter 
Anthonis zijn vader ten deze hem noemende als zijn enige universele erfgenaam. Dit verklaarde 
hij testateur te wezen zijn testament. Aldus gedaan en gepasseerd binnen de abdij van Postel, ter 
presentie van Hubertus Nickers en Lambertus Van Hoven beide inwoners der zelfde abdij en 
timmermannen van stiel als getuigen hiertoe geroepen. 
 
Akte N° 50         16 september 1772 
 

Op heden 16 september compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Vervoort schepen van 
Hulshout oud omtrent 73 jaar, Peeter Van Passel dienende H. Geestmeester van hetzelfde 
Hulshout oud 61 jaar, Adriaen Van Den Bruel bedezetter aldaar oud omtrent 48 jaar, Joannes 
Van Den Bruel weduwnaar wijlen Anna Elisabeth De Schutter oud 42 jaar, welke comparanten 
ten verzoek en rekwest van Joannes Baptista Hendrickx weduwnaar wijlen Maria Anna Van 
Den Poel en actueel in tweede huwelijk met Maria Elisabeth Van Uijtven verklaarden zonder 
enige inductie van iemand dan enkel ten gunste van justitie onder eed in handen van mij notaris 
als meijer van Hulshout gepresenteerd waarachtig te wezen dat het sterfhuis van wijlen de 
voornoemde Maria Anna Van Den Poel met veel meer passieve schulden was belast als de zeer 
geringe meubilaire effecten hetzelfde sterfhuis concerneerde en gevende tot wetenschap dat zij 
geburen zijn geweest van den rekwirant en wel speciaal dat den rekwirant met zijn gemelde 
meubilaire effecten alhier binnen Hulshout ter zake van armoede publiekelijk in contante 
penningen hebben verkocht alsmede daar de penningen daarvan ontvangen niet excederende de 
som van 11 guldens courant geld mitsgaders dat de rekwirant met wijlen zijn gemelde eerste 
huisvrouw onmiddellijk na de gedane kopen is vertrokken naar Zeeland uit hoop van aldaar met 
arbeid en werk hun kost te winnen, dat de voornoemde eerste huisvrouw der rekwirant na salvo 
justo aldaar acht dagen geweest te zijn is ziek geworden en dat zij van dezelfde ziekte die omtrent 
een half jaar salvo justo bleef continueren aldaar gestorven is en verklaarden de deponenten 
dezelfde hunne depositie en attestatie andermaal voor alle Heerenhoven en wetten daar het 
verzocht zal worden te zullen herkennen, ook onder eed. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout ter presentie van Petrus Josephus Nauwelaers en 
Franciscus Van Den Bruel als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 51         26 september 1772 
 
Voorwaarden en condities waarop Franciscus Proost zo in eigen naam als hem sterk makende 
voor Catharina Proost zijn absente zuster, Guilliam Molenberghs gehuwde hebbende Maria 
Proost, Joannes Proost gehuwd met Maria Van De Parre en Guilliam Verbraeken gehuwd 
hebbende Elisabeth Proost, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen een 
perceel land gelegen tot Boekel onder Olen groot 3 zillen ten meeste deel leenroerig onder het 
Leenhof van Boekel en voor een deel cijnsroerig en in Leenroerigheid belast met twee items. 
Palende oost Peeter Cluijts, zuid Catharina Blerinckx, west Catharina Bellens en noord Peeter 
Janssens.  
 
Volgen de verkoopsvoorwaarden o.a. dat de kopers zullen de huur moeten gedogen van Peeter 
Hermans tot dat de getijde vruchten van de grond zullen wezen. 
 
Op 26 september aanvaarde Joannes Laenen den handslag van deze koop voor de som van 736 
guldens en stelde daarop nog 12 hoogen, ter presentie van Peeter Janssens en Jan Verheijen als 
getuigen. Dezelfde dag verhoogde Franciscus Wouters den voorstaande koopsom met 4 
hoogen. Op 17 oktober 1772 verhoogde Joannes Laenen de koopsom met 4 hoogen en op 
dezelfde dag verhoogde Jan Franciscus Wouters de koopsom nog met 2 hoogen en is hij na de 
kaarsbranding koper gebleven zonder enige verhoging. 
 
Akte N° 52          6 oktober 1772 
 

Op heden 6 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Henricus Meir en Elisabeth 
Wouters gehuwden en inwoners alhier, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
vanwege Sieur Joannes Jacobs en Maria Rosina Sterckx gehuwden en inwoners der stad 
Antwerpen de som van 63 guldens 12 en een halve stuivers. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand een perceel dennenbos groot 3 zillen gelegen tot 
Kerckhoven onder Olen. Palende oost de erfgenamen Franciscus t Seijen, zuid de Ilsche straat, 
west Guilliam Peeters en noord Geeraert Michiels en Mattheus Verbist. Aldus gedaan en 
gepasseerd binnen Olen ter presentie van Franciscus Va Den Bruel en Martinus Boonaerts als 
getuigen hiertoe aanzocht. 
 
In de marge: Deze rente komt te casseren als vervangen in een naardere akte van 

reconstitutie op 9 juni 1777 voor mij notaris gepasseerd.  
 
Akte N° 53          10 oktober 1772 
 
Op heden 10 oktober compareerde voor mij openbaar notaris, Joannes Docx en Maria Anna 
Docx gehuwden en inwoners van Hulshout welke comparanten verklaarden aan de 
gemeentenaren des dorp van Hulshout wel en degelijk schuldig te zijn over en ter zake van twee 
percelen heide wezende den vierde en den vijfde koop bij de condities van de publieke verkoop 
daarvan zijnde gepasseerd voor mij notaris op 13 september 1763 naarder geroerd een som van 
126 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze schuld tot pand zeker perceel land gelegen op “ het latereijnde “ 
onder hulshout, groot 166 roeden en genaamd “ de claverheijde “. Palende oost Franciscus 
Marien, zuid Cornelis Van Mensel, west Bavo Witvrouwen en noord Catharina Bruijnseels weduwe 
Jan Docx. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Hulshout, ter presentie van Jan Bruijnseels en 
Peeter Leijs als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 54          12 oktober 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Elisabeth De Peuter weduwe van wijlen Jan Verdonck als 
enige erfgename van wijlen Adriaen De Peuter haar broer, publiekelijk aan de meestbiedende 
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presenteerde te verkopen het nabeschreven huis, schuur, stal, hof en de annex gronden van 
erven. Volgen de verkoopsvoorwaarden ... 
 
Te weten zeker huis, stal, schuur, hof en binnenveld en de dependentiën groot omtrent een half 
bunder gestaan en gelegen omtrent “ de lange vonder “ tot Sammel onder Geel. Palende oost de 
Broeckstraete, zuid Jan Baptist Aerts, west Geeraert Aerts en noord de Veldstraat. Item zeker 
perceel land genaamd “ de lange schom “ gelegen als voor, groot een half bunder. Palende oost 
Jan Lemmens, zuid de Veldstraat, west den heer Ooms pastoor van Sammel en noord dezelfde 
heer pastoor en Jan Baptist Schroven. De koper zal de huur moeten gedogen aan Franciscus 
Coomans. Item werd geconditioneerd dat de verkoopster tot haar behoef reserveerde zeven 
bomen, zowel fruitbomen als andere mits deze te verwijderen op prima mei eerstkomende. 
 
Joannes Baptista Aerts inwoner van Tongerlo in de herberg genaamd “ de Roose “ ontving den 
handslag van deze koop op 12 oktober 1772 voor de som van 385 guldens wisselgeld en stelde 
hierop 10 hoogen, ter presentie van Jacob Hermans en Joseph Renders als getuigen en is hij na 
het geven van drie stokslagen koper gebleven zonder enige verhoging op 2 november 1772, ter 
presentie van Jan Baptist Van Hout en Peeter Cauwenberghs. 
 
Akte N° 55          3 november 1772 
 

Compareerde op heden 3 november voor mij openbaar notaris, Peeter Vermeerbergen en 
Elisabeth Van Passel gehuwden ter ene en Peeter Neijers en Catharina Van Reusel gehuwden 
en inwoners van Morckhoven ter andere, welke comparanten verklaarden aan de tweede alhier 
present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de landen daaraan annex, 
groot in het geheel negen zillen, gestaan en gelegen tot Heusewijck onder Olen en ten dele onder 
Noorderwijk aan den huurder genoegzaam bekend te weten zo en gelijk Jacobus Claes hetzelfde 
actueel in huur heeft, om en mits een som van 70 guldens en voor korenpacht 12 veertelen koren 
 
Mede comparerende Hendrick Neijers degene zich voor deze huur met de onkosten tot borg 
stelde. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Emanuel Verlinden en 
Gommarus Somers als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 56          3 november 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Peeter Van Dijck weduwnaar van wijlen Joanna Smets 
publiekelijk aan de meest biedende presenteerde te verkopen de klederen en lijnwaad ten lijve 
zijner gemelde huisvrouw gediend hebbende. Volgt een opsomming van haafelijke goederen met 
hun kopers en hun onkosten. Aldus gedaan en publiekelijk verkocht binnen Olen, ter presentie van 
Peeter Smets en Franciscus Van Hove als getuigen hiertoe verzocht. 
 
Akte N° 57          5 november 1772 
 

Op heden 5 november compareerde voor mij openbaar notaris, Guilliam De Ceuster gehuwd met 
Anna Catharina Vervoort inwoners van Hulshout, welke comparant bekende ontvangen te 
hebben vanwege Joseph Heijlen als hoofdman, Franciscus Verdonck deken en Marten Bellens 
en Joannes Baptista Aerts gezworene der Gilde van den Heiligen Sebastiaen tot Morckhoven 
een som van 300 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze kapitale rente speciaal tot pand zeker perceel weide gelegen tot 
Heultje onder Westerlo, groot 270 roeden. Palende oost en zuid Jan Peeters erfgenamen, west 
Adriaen Snijers koster van Wiekevorst en noord zeker straatje competerende de erfgenamen Jan 
Van Kerckhoven. Item zeker perceel land ook tot Heultje gelegen genaamd “ den schorpert “ 
groot een half bunder Palende oost en zuid Adriaen Snijers, west de erfgenamen Adriaen Raes en 
noord de straat van Westerlo naar Hulshout. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Hendrick Pauwels en Jacobus Van 
Dijck. 
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Akte N° 58          7 november 1772 
 

Op heden 7 november compareerde voor mij openbaar notaris, Petrus Martinus Soeten molder 
tot Buel en Laurentius Van Bel molder tot Bruggeneijnde ten regarde der goederen 
competerende aan de kinderen wijlen Hendrickus Soeten te samen ter ene en Joannes Douwen 
inwoner van Oosterwijck onder Tongerlo ter tweede zijde, welke eerste comparanten verklaarden 
aan den tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de 
landen, beemden en weiden, driessen en heiden daaraan gestaan en gelegen tot Noorderwijk in  
“ het wout “ zo en gelijk Michiel Vertommen het actueel in gebruik heeft en daarvoor jaarlijks te 
betalen en te geven ten behoeve van den voornoemde Petrus Martinus Soeten voor voorlijf een 
som van 40 guldens en voor korenpacht 14 en een halve veertel koren en ten behoeve van 
Laurentinus Van Bel voor voorlijf een som van 20 guldens en voor korenpacht 23 veertelen koren 
 
Volgen de verhuurvoorwaarden o.a. dat den huurder alle jaren zal moeten betalen de cijnzen van 
de erfgoederen van de kinderen van Hendrick Soeten Hendricxsone … 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Martinus Daems en Amandus Van 
Hout. 
 
Akte N° 59         18 november 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop de heer M. N. Van Schoubroeck meijer van Olen benevens 
Sieur Joannes Franciscus Peeters als gelasten van zijn moeder zo hij verklaarde hetgeen hij ten 
zijne tijd zal doceren bij behoudelijke procuratie, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde 
in differente kopen de partijen van erfgoederen. 
 
Eerste koop zekere schaapskooi met een zille land, leenroerig onder het Leenhof van Herstraete 43 
gestaan en gelegen tot Grijen onder de jurisdictie van Olen. Palende oost Sieur Cluijts van Mol, 
zuid en west de straat en noord de erfgenamen van Joseph Du Ribreu. Martinus Willems 
aanvaarde op 18 november den handslag van deze koop voor de som van 300 guldens courant en 
stelde daarop nog 20 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 10 december koper gebleven. 
 
Tweede koop een perceel kwebbe genaamd “ den respelaer “ gelegen onder Geel bij de 
zogenaamde “ ketelbunders “ groot 48 roeden en half Palende oost “ den kievitsdijck “. Peeter 
Franciscus Mertens aanvaarde op 18 november den handslag van deze koop voor de som van 
80 guldens en stelde daarop nog zes hoogen en is hij na de kaarsbranding op 10 december koper 
gebleven. 
 
Derde koop, zeker perceel zowel hooiwas als wateringe genaamd “ het voorste en achterste 
geruijm “ en “ het gemeijn bempdeken “ zo hetzelfde is verhuurd aan Carel Dillen. Palende “ het 
voorste geruijm “ oost den heer Bosquet, zuid de loop, west Joseph Meir erfgenamen en noord 
de Nethe en “ het achterste geruijm “ oost Cornelis Geerewaerts, zuid de loop west Marten 
Laenen en noord de Nethe en “ het gemeijn bemdeken “ oost “ den oudendijck “ zuid Guilliam 
Verlinden, west Giellielmus Verbraken en noord Jan Van Gansen. Emanuel Verlinden aanvaarde 
op 18 november den handslag van deze koop voor de som van 95 guldens en stelde daarop nog 
15 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 10 december koper gebleven. 
 
Vierde koop zeker perceel hooiwas gelegen in het zogenaamde “ neergoor “ onder Geel, groot 
140 roeden. Palende oost Michiel Van Doninck, zuid de kapel van Meeren, west de weduwe 
Peeter Verachtert en noord Hendrick Verboven. 
 
Vijfde koop, zeker perceel erve zijnde rusbaar, gelegen op “ het slept “ onder Lichthart, groot een 
zille. Palende oost Jan Cluijts, zuid de Nethe, west de weduwe Diel Doos en noord het 
Nonnenklooster van Herentals. Jan Van Mensel aanvaarde den handslag van deze koop voor de 

 
43 Het Leenhof van Herstraeten te Gerheijden van de heer Halloint van Westerlo. 
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som van 14 guldens en stelde daarop nog 3 hoogen en is hij na de kaarsbranding op 10 december 
koper gebleven. 
 
Akte N° 60         21 november 1772 
 

Op heden 21 november compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Hermans en Catharina 
Van Eijnde gehuwden en inwoners alhier, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
vanwege Martinus Daems hoofdman en Amandus Van Houdt deken van de Gilde van den 
Heilige Sint Anthonius binnen Olen een som van 200 guldens. 
 
Comparant stelde voor deze rente tot pand zeker perceel land gelegen tot Boekel genaamd “ de 
drij sillen ” leenroerig onder den Leenhove van Boekel. Palende oost Peeter Cluijts, zuid Willem 
Bens en Catharina Bleirinckx, west Catharina Bellens en noord Peeter Janssens en Cornelis 
Geerewaerts nomine uxoris. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Wilm 
Meir en Peeter Josephus Verachtert als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 61         21 november 1772 
 

Op heden 21 november compareerde voor mij openbaar notaris, Peeter Hermans en Catharina 
Van Eijnde gehuwden en inwoners alhier, welke comparanten bekenden ontvangen te hebben 
vanwege de regenten der H. Geest tafel een som van 189 guldens courant geld. 
 
Comparanten stelden voor deze rente tot pand, zeker huis, stal hof met het binnenveld groot te 
samen een derdel, gestaan en gelegen tot Boekel. Palende oost “ den aert “, zuid Peeter 
Josephus Verachtert, west Jan Van Eijnde en noord zijn eigendom. Item zeker perceel zowel land 
als weide groot een derdel gelegen als voor. Palende oost “ den aert “, zuid en west zijn eigendom 
en noord Marten Van Bijlen. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen ter presentie van Peeter 
Josephus Verachtert en Adriaen Coolckens. 
 
Ontvangen bij den ondergeschrevene vanwege Joannes Hermans als wettelijke voogd der wezen 
van wijlen Peeter Hermans zijn broer de som van 39 guldens dienende deze som met een som 
van 150 guldens blijken twee kwitanties staande in pede van de conditie van verkoop van 
meubilaire effecten van wijlen dito Peeter Hermans in volle voldoening en remboursement en 
afkwijting der voorstaande rente van 189 guldens. Actum Olen 9 november 1783. 
 
Akte N° 62         21 november 1772 
 

Op heden 21 november compareerden voor mij openbaar notaris, Peeter Joseph Verachtert ter 
ene en Adriaen Coolkens inwoner alhier ter andere, welke eerste comparant verklaarde aan den 
tweede alhier present en de nabeschreven huur accepterende van zekere stede met de landen, 
beemden, weiden, driessen en heiden zo en gelijk die aan den verhuurder competeerden gelegen 
onder de jurisdictie van Olen als Geel behoudens dat den verhuurder aan hem reserveerde het 
perceel hooiwas genaamd “ het hooghgoor mommaert “ en een heide omtrent de Mosselgooren 
aan den huurder genoegzaam bekent zo hij verklaarde en dat voor de som in voorlijf van 44 
guldens en voor korenpacht 15 veertelen koren. Volgen de huurvoorwaarden. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Peeter Hermans en Emanuel 
Verlinden als getuigen hiertoe aanzocht. 
 
Akte N° 63         10 december 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop den Edele en Hooghgeboren heer F. B. H. R. Van Der Gracht 
baron Van Rommersdael, Vremde en Battenbroeck, heer van Thielen, Chambellan van haere 
Keizerlijke en Koninklijke apostolisch Majesteiten, member der zeer Edele Heeren Staeten van dit 
land Hertogdom van Brabant etc. publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen 
een grote kwantiteit opgaande eiken bomen zo en gelijk dezelfde zijn geschalmt. 
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Eerste koop 2 bomen ingemijnd bij Jan Baptist Aerts van Morckhoven borg Peeter De Peuter 
eussels. Tweede koop ingemijnd bij Adriaen Bellens Olen borg Jan Baptist Soeten … Totaal 46 
kopen. Er werden 188 eikenbomen verkocht en één lindeboom. Aldus gedaan en publiekelijk 
verkocht binnen Morckhoven, ter presentie van Adriaen Van Reusel, Adriaen Heijlen en meer 
anderen als getuigen. 
 
Ontvangen vanwege J. B. Soeten de som van 201 guldens 16 stuivers geünieerd met de 
voorstaande som van 360 guldens twee stuivers dienende in volle voldoening der voorstaande 
kooppenningen monterende uitwijzende de conditie hier voorstaande ter som van 561 guldens 15 
stuivers. Actum deze 18 april 1774. La baronne Rommerswael. 
 
Akte N° 64         12 december 1772 
 

Op heden 12 december compareerden voor mij openbaar notaris, Franciscus Peeters gehuwd 
met Theresia Bogaerts. Item Anna Elisabeth Peeters gehuwd met Martinus Meermans mits de 
absentie van haar voornoemde man bijgestaan met de voorschreven Franciscus Peeters haar 
broer. Item Joannes Baptista Peeters gehuwd met Anna Maria Vermeerbergen. Item Martinus 
Peeters gehuwd met Joanna Vermeerbergen. Die van toenaam Peeters wettige kinderen en 
erfgenamen van wijlen Anna Cuijpers daar vader af was Marten Peeters. Item den voorschreven 
Franciscus Peeters als gelaste van Jan Cuijpers voor en de naam en als voogd der minderjarige 
wees achtergelaten bij Joanna Cuijpers daar vader af was Peeter Vissers te samen als 
erfgenamen ab intestato van wijlen Maria Cuijpers ter ene en Maria Catharina Verborght 
weduwe van wijlen Hendrick Van De Weijer bijgestaan met Jan Baptist Van Hout haar actuele 
man ter tweede zijde. 
 
Welke comparanten verklaarden tot akkoord gekomen te zijn over het nalatenschap van wijlen 
Maria Cuijpers achtergelaten hebbende voor de weduwnaar den voornoemde Hendrick Van De 
Weijer zonder kinderen ter zake dito Van De Weijer het zelfde nalatenschap in het geheel was 
blijven bezitten zonder daarvan gemaakt te hebben enige staat of inventaris, enige vergelding of 
recompens aan de eerste comparanten als haar naaste erfgenamen ab intestato gedaan te 
hebben ingevolge het gehele nalatenschap zal blijven in volle eigendom aan en ten behoeve der 
tweede comparanten in consideratie aan de eerste comparanten te betalen een som van 36 
guldens. 
 
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Olen, ter presentie van Michiel Cluijts en Jacobus Van Dijck 
als getuigen hiertoe aanzocht. 
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Akte N° 65          9 december 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop de gelijke erfgenamen van wijlen Guilliam Helsen daar moeder 
af leeft Catharina Govaerts, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerden te verkopen zeker 
perceel land groot 250 roeden gelegen tussen Straeteneijnde en Broeckhoven. Palende oost 
Franciscus Heijlen, zuid Jan Verwimp, west de erfgenamen Jan Heijlen en noord den loop, 
cijnsroerig onder het Laethof der abdij van Tongerlo, Averbode onder de jurisdictie van Tongerlo 
en belast met een jaarlijkse cijns van zes oorden. 
 
Peeter Peeters aanvaarde den handslag op 10 december 1772 van deze koop voor de som van 
370 guldens en stelde daarop nog 30 verdieren. Dezelfde dag verhoogden Jan Baptist Wijnants 
de koopsom met 2 hoogen en Peeter Peeters ook nog een hooge en is hij na de kaarsbranding op 
4 januari 1773 koper gebleven zonder verdere verhoging. Ondertekenden o.a. Egidius Cools, 
Hendrick Van Nuten, Anna Elisabeth Helsen, Peeter Waegemans, Catharina Helsen. 
 
Akte N° 66         17 december 1772 
 

Voorwaarden en condities waarop Joanna Van Genechten weduwe van wijlen Jan Verboven 44 
inwoonster van Meeren, publiekelijk aan de meestbiedende presenteerde te verkopen een groot 
deel van haar meubilaire effecten, zo bestiale als andere. Volgt een opsomming van de haafelijke 
goederen met vermelding van de kopers en hun onkosten daaraan. 
 
Aangaande het verkocht vee: Jan Wouters kocht voor 30 guldens een koe, Peeter Leijsen kocht 
een koe voor 50 guldens borg Guilliam Van Genechten van Geel, Guilliam Schuermans kocht een 
koe voor 36 guldens 5 stuivers borg Cornelis Maes, Marten Heijlen kocht een koe voor 43 guldens 
10 stuivers borg Jan Baptist Raeijmaekers, Jan Baptist Wuijdts van Geel kocht een koe voor 35 
guldens 10 stuivers borg Peeter Wuijdts van Geel, Jan Woutes kocht voor 45 guldens een koe, 
Marten Daems kocht er een vaasr voor 31 gulden 10 stuivers borg Adriaen Van Nueten, Christaen 
Van Genechten van Geel kocht een vaars voor 21 guldens en 10 stuivers borg Guilliam Van 
Genechten Geel, Marten Meermans kocht een oske voor 14 guldens borg Marten Blerinckx, 
Peeter Haesen kocht een kalf voor 9 guldens en 15 stuivers borg Marten Bleerincx en Guilliam 
Claesswinnen kocht voor 66 guldens het paard borg Peeter Mertens. 
 
Aldus gedaan en verkocht ter presentie van Guilliam Schuermans en Adriaen Van Nueten de 
penningen der zelfde dag geteld in Joanna Van Genechten dewelke te komen bedrage ter som 
van 55 guldens, 13 stuivers en twee oorden. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
44 Olense gezinnen van 1594 tot 1800: Joannes Verboven x Joanna Van Genechten, nr. 3083, pag. 612 
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Bronnen 
 

- Rijksarchief Beveren, afdeling Antwerpen toegangsnummer R02, Notarissen van Olen en 
hun bewaarde gegevens. Notaris Soeten Minuutakten 1758 – 1797, 1 deel 22 mappen. 
Map 6046 tot en met map 6068. 
 

- Digitaal archief Notariaat Olen: Jos Laenen (digitale foto’s genomen 2016) 
 

- 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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INDEX OP FAMILIENAAM 
 
De namen zijn genormaliseerd in deze index. In de akten zijn ze mogelijk met een andere 
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